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JAV išliks Lietuvos drauge bei sąjungininke 

Naujasis JAV ambasadorius John A. Cloud. Linos Petrauskienės ELTAj nuotr. 

Vilnius, rugpjūčio 17 d. (BNS) 
— Jungtinės Amerikos Valstijos yra 
Lietuvos draugas ir sąjungininkas, 
sako naujasis JAV ambasadorius Lie
tuvoje John A.Cloud. 

Ketvirtadienį įteikdamas skiria
muosius raštus prezidentui Valdui 
Adamkui J. A. Cloud sakė, kad tikisi 
dirbti kartu plečiant laisvos, saugios 
ir demokratinės Europos sienas. 

„Man didelė garbė dirbti su 
jumis kaip su transatlantiniu partne
riu bei vienu iš geriausių draugų sie
kiant bendrų vertybių bei pasitin
kant bendrus iššūkius", — pabrėžė 
ambasadorius. 

Jo teigimu, kaip aktyvi NATO 
narė Lietuva yra ne tik vertinga pa
galbininkė, bet ir teisėta lyderė glo
balinėje arenoje. „JAV žavisi Lie
tuvos pastangomis išplėsti demokra
tinių tautų šeimą regione ir visame 
pasaulyje", — pažymėjo J. A. Cloud. 

Savo kalboje ambasadorius Lie
tuvą pavadino vienu artimiausių JAV 
draugų ir tauta, kuri vaidina svarbų 
vaidmenį skleidžiant laisvę pasauly
je. 

Pasak ambasadoriaus, Lietuva, 
dalyvaudama misijose Irake, Afga
nistane ir Kosove, prisidėjo prie de
mokratijos plėtros. 

„Atgavę nepriklausomybę prieš 
15 metų, dabar jūs dalinate tas pa
čias dovanas už laisvę kovojantiems 
žmonėms. Lietuva ir tarptautinė 

EK atstovybei 
Lietuvoje 

vadovaus lietuvis 
Vilnius, rugpjūčio 17 d. (BNS) 

— Europos Komisijos (EK) atstovy
bei Lietuvoje vadovaus Kęstutis Sa
dauskas, iki pastarojo meto dirbęs 
Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Eu
ropos Sąjungoje (ES) Briuselyje. 

Ministro patarėjo diplomatinį 
rangą turintis K. Sadauskas laimėjo 
konkursą EK atstovybės Lietuvoje 
vadovo pareigoms užimti. 

Lietuvai derantis dėl narystės 
ES K. Sadauskas buvo vyriausiojo 
derybininko pavaduotojas, URM ku
ravo Europos integracijos reikalus. 

Konkursas į ES atstovybės Lie
tuvoje vadovo postą įvyko tik iš antro 
karto — pirmajame 2004 metų spalį 
surengtame konkurse dalyvavę pre-
tedentai neatitiko reikalavimų. 

Tuomet konkurse iš viso dalyva
vo 30 kandidatų, tarp jų ir eksparla-
mentaras Vytenis Andriukaitis. 

EK atstovybė Lietuvoje be nuo
latinio vadovo dirbo nuo 2005-ųjų lie
pos, kuomet darbą šiose pareigose 
baigė atstovybei penkerius metus va
dovavęs britas Michael Graham. Jai 
laikinai vadovavo lietuvė Laimutė 
Pilukaitė. 

Lietuvos piliečiai gali tapti ES 
atstovybių vadovais nuo 2004 ge
gužės metų, kai Lietuva tapo visa
verte ES nare. Asmenys, pretenduo
jantys tapti E K atstovybės vadovais, 
privalo turėti universiteto diplomą, 
10 metų profesinės patirties, iš kurių 
bent 5 metus vadybos srityje. Si pa
tirtis turi būti įgyta informacijos, ko
munikacijos, žiniasklaidos arba poli
tikos ir ekonomikos srityse. 

Vilniuje pražydo sovietinė žvaigždė 
Vilnius, rugpjūčio 17 d. (BNS) 

— Vilniaus centre, gėlyne priešais ba
rokinę Šv. Petro ir Povilo bažnyčią, 
su vėsėjusiu sovietiniu ir komunisti
niu simboliu — raudona penkiakam
pe žvaigžde — pasibjaurėjo ne tik sos
tinės gyventojai, bet ir katalikų baž
nyčios bei jaunimo atstovai. 

Katalikų dvasininkų nuomone, 
sovietinės žvaigždės įkurdinimas 
priešais Šv. Petro ir Povilo bažnyčią 
— akibrokštas popiežiaus Jono Pau
liaus II-ojo atminimui. 

„Salia transporto žiedo, kurioje 
žydi sovietų simboliką primenantis 
gėlynas, yra aikštė, skirta popiežiaus 
Jono Pauliaus II apsilankymui 1993-
asiais Lietuvoje atminti. Visi žinome, 

jog Jonas Paulius Il-asis nuolat kovo
jo prieš sovietų vykdytą agresiją. Ne
suderinami dalykai — sovietų simbo
likos atgaivinimas Lietuvoje ir 
popiežiaus Jono Pauliaus II atmini
mas", — teigė Šv. Petro ir Povilo baž
nyčios klebonas Edvardas Rydzikas. 

Anot E. Rydziko, savivaldybės 
pareigūnams vertėtų svarstyti, ar ga
lima palikti vešėti tokios formos gėly
ną. 

Lietuvos tautinio jaunimo lyga 
artimiausiu metu ketina rengti akci
ją, kuri atkreiptų valdžios vyrų dėme
sį į sovietinės simbolikos paplitimą 
Lietuvoje ir tautinės tapatybės suvo
kimo trūkumą. 

Nukelta į 6 psl. 

Televizijos bokštas taps milžinišku krepšiu 
bokštas, pasitelkus modernias iliu-
minavimo bei dekoravimo priemo
nes ir sudėtingus inžinerinius 
sprendimus, taps didžiausiu pasau
lyje krepšinio krepšiu. 

Aukščiausią Lietuvos pastatą 
didžiausiu pasaulyje krepšinio krep
šiu užsimojo paversti „Švenčių stu
dija". 

Projekto, pavadinto „Didžiau
sias pasaulio krepšinio krepšys — 
Lietuvos dovana pasauliui", metu 
ant Vilniaus televizijos bokšto elek
trinių girliandų, šviečiančių lempu
čių ir šviesos kabelių pagalba bus su
kurtas 34.7 m skersmens ir 109 m 
perimetro krepšio lankas. Nuo jo že
myn nusidrieks 40 m ilgio krepšio 
tinklas, sudarytas iš 2,560 metrų 
šviečiančio kabelio. Bendras kon
strukcijos svoris — apie 650 kg. 

Nukelta į 6 psl. 

Papuoštas televizijos bokštas 
Organizatorių fotoprojekcija 

Vilnius, rugpjūčio 17 d. (ELTA) 
— Šeštadienį, pirmąją pasaulio vyrų 
krepšinio čempionato Japonijoje die
ną, 10 vai. vakaro Vilniaus televizijos 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS ORG 

koalicija aiškiai ir garsiai pranešė: 
mes stovėsime petys į petį su Irako ir 
Afganistano žmonėmis ir padėsime 
jiems kovoje už laisvės ir galimybių 
ateitį", — kalbėjo J. A. Cloud. 

Savo pasisakyme jis prisiminė ir 
abejose valstybėse populiarų krepšinį 
bei praėjusį sekmadienį vykusią Lie
tuvos ir JAV rinktinių kovą pasaulio 
čempionato išvakarėse. 

„Tikiuosi, leisite pasidžiaugti šia 
Nukelta f 6 psl. 

Šiame 
numeryje: 

• Sporto apžvalga. 
•Ar reikia keisti Lietuvos 
Konstituciją? 
•Marijampolės marijonų 
vienuolyno uždarymas 
1904 metais. 
• Važiuosime į Ameriką 
Atlanto dugnu. 
•Tapytoju pleneras 
Druskininkuose. 
• Kas vyksta Čikagoje ir 
apylinkėse. 
•„Draugo" knygynėlyje. 
•Dailės kūrinių 
konkursas. 
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Va l iu tų sani tykis 
1 USD — 2.686 LT 
1 EUR — 3.452 LT 
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SPORTO 

ŠALFASS praneša 

APŽVALGA 

Įvairios sporto žinios 
Paruošė Ed. Šulaitis 

Pasaulio vyrų krepšinio pirmenybės 
prasideda jau šį šeštadienį 

Šeštadienį, rugpjūčio 19 d., Ja
ponijoje prasidės seniai • lauktos 
Pasaulio vyrų krepšinio pirmenybės, 
kuriose tarp 24 komandų rungty
niaus ir Lietuvos rinktinė. Gaila, 
kad joje nesimatys pajėgiausiųjų 
krepšininkų, kurie dėl vienokių ar 
kitokių priežasčių atsisakė joje 
žaisti. 

Todėl nereikia stebėtis, kad 
paskutinėse prieš pirmenybes drau
giškose rungtynėse, įvykusiose sek
madienį P. Korėjoje, Lietuvos vyrai 
gavo pylos 111-88 nuo JAV NBA 
lygos žvaigždžių. 

Šiose pirmenybėse dalyvaujan
čios komandos yra padalintos į 4 
grupes po 6 komandas. Lietuvai bur
tai buvo nedėkingi ir mūsiškiai 
pateko į stipriausiąją iš jų. Net 4 
komandos: Turkija, Graikija, Aust-
ralija.ir Brazilija, yra aukšto pajėgu
mo. Tik Kataro komanda yra silp
nesnė. Taigi Lietuvos vyrams gali 
būti sunkumų patekti į ketvirtuką, 
kuris varžysis-toliau dėl apdovano
jimų. Net ir užimta IV vieta savo (C) 

grupėje Lietuvai 
nedaug ką padėtų, 
nes turėtų kitose 
rungtynėse varžy
tis su gretimos 
grupės nugalėtoju, 
kuris, kaip tikimasi, bus JAV krep
šininkai. 

Tačiau Lietuvos treneris Anta
nas Sireika ir krepšininkai per daug 
nenusimena: visi žada kovoti iki pas
kutinio prakaito lašo. Ypač optimis
tiškai kalba NBA duonos ragavusieji 
Darius Songaila, Arvydas Macijaus
kas ir Linas Kleiza. 

Pirmąsias rungtynes Lietuva 
žais su Turkija šeštadienį, o rytojaus 
dieną jų varžovu bus Graikija. 

JAV rinktinė pirmame susi
tikime susikibs su Puerto Rico ko
manda. Šios runtynės bus perduo
damos per kabelinę televiziją penk
tadienio naktį, 1 vai. ryto. Dėl dide
lio laiko skirtumo tarp Japonijos ir 
Čikagos daugumos rungtynių bus 
rodomos labai nepatogiu žiūrovams 
metu. 

Pasaulio pirmenybėms ruošiasi 
ir Lietuvos moterys 

Šiemet planetos pirmenybėse 
turės progą išmėginti laimę ir Lie
tuvos moterų rinktinė. Jos bus pra
vestos Brazilijoje, pasibaigus vyrų 
žaidynėmis. Japonijoje nuo rugsėjo 
12 iki 23 d. 

Jau seniai kalbama, ar Lietuvos 
komandoje galės žaisti amerikietė 
Kathy Douglas, kuri yra viena ge
riausių krepšininkių JAV. Ši krep
šininkė pora metų žaidė Vilniaus 
„Telekomo" komandoje ir padėjo jai 
pasiekti aukštų rezultatų. 

Ji jau senokai prašėsi Lietuvos 
pilietybės, kad galėtų atstovauti 
rinktinei. Tačiau iki šiolei dar lemi
amo atsakymo nėra. Bet dabar tiki
masi, jog prez. V. Adamkus suteiks 
jai pilietybę ir ji galės padėti mūsiš

kėms. Tada Lietuvos rinktinei atsi
rastų daugiau vilčių užimti geresnę 
vietą. 

Lietuvos moterų krepšinio rink
tinės kandidatės (dar be K Douglas, 
kuri šiuo metu dalyvauja WNBA ly
gos atkrentamose varžybose) rug
pjūčio 15 d. išskrido į Italiją, kur da
lyvaus dešimties komadų turnyre, 
paskutiniame prieš pasaulio pirme
nybes. Čia lietuvės kovos su Vokie
tijos, Italijos, Serbijos ir Juodkalni
jos bei Lenkijos komandomis. 

Reikia pažymėti, jog Lietuvos 
moterų krepšinio rinktinės vyr. 
treneris yra Algirdas Paulauskas, 
kuris Brazilijoje tikisi neblogų rezul
tatų. 

Sportas LIETUVOJE 

D. Songaila meta į JAV rinktinės krep
šį. KPA-KLTA : u t; 

Lietuvos 
krepšininkai 
pralaimėjo 

JAV rinktinei 
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė 

"World Basketball Challenge 2006" 
turnyre Seule (Pietų Korėja) pra
laimėjo JAV krepšininkams 88:111 
(11:29,21:25, 21:23,35:34). 

Ketvirtojo kėlinio viduryje ame
rikiečiai pirmavo 32 tašku skirtumu -
92:60. 

Mūsų šalies komandai 26 taškus 
pelnė Kšištofas Lavrinovičius. 

Tai buvo paskutinės lietuvių 
kontrolinės rungtynės prieš rug
pjūčio 19 dieną Japonijoje prasidė
siantį pasaulio čempionatą. 

ELTA 

LENGVOSIOS ATLETIKOS VARŽYBOS 
CLEVELAND 

2006 metų Š. Amerikos Lietuvių 
lengvosios atletikos pirmenybės 
numatomos 2006 m rugsėjo 17 d., 
sekmadienį, Villa Angelą — St. 
Josephp High School stadione, Lake 
Shore Blvd. ir East 185th Street 
sankryžoje, Cleveland, Ohio. Vykdo 
— Cleveland LSK „Žaibas". 

Varžybos vyks šiose klasėse: 
vyrų (20-29 m. imtinai); moterų 
(17-29 m.); jaunių A (171-19 m.; jau
nių ir mergaičių B (15-16 m.); 
berniukų ir mergaičių C (13-14 m.), 
D (11-12 m.), E (9-10 m.), F. 
„molekulių" (7-8 m.) ir G „atomų" (6 
m. ir jaunesnių); vyrų ir moterų 
„submaster" (30-34 m.) ir (35-39 m.) 
ir visų klasių „masters" — (40-44 
m.), (45-49 m.) ir t.t. kas 5 metai. 

Prieauglio klasifikacija — pagal 
dalyvio amžių 2006 m. gruodžio 31 

Sportas LIETUVOJE 
L Grinčikaitė pateko 

pasaulio jaunimo 
čempionato pusfinalį 

Lina Grinčikaitė (ELTA) nuotr. 

Antradienį Kinijoje prasidėjusio 
11-ojo pasaulio jaunimo (iki 20 metų) 
lengvosios atletikos čempionato mer
ginų 100 m bėgimo atrankos varžybų 
ketvirtajame bėgime Lietuvos ats
tovė Lina Grinčikaitė finišavo pirma 
ir pateko į pusfinalį. 

19-metė lietuvė distanciją įveikė 
per 11,45 sek. ir 0,15 sek. pagerino 
asmeninį rekordą. 

Aštuoniuose atrankos varžybų 
bėgimuose dalyvavo 63 sprinterės. Į 
pusfinalį iš kiekvieno bėgimo pateko 
po pirmąsias dvi vietas užėmusias 
sportininkes ir aštuonios geriausios 
iš žemesnes vietas užėmusių bėgikių. 

Tarp visų atrankos varžybų daly
vių L. Grinčikaitės rezultatas buvo 8-9. 

Jaunieji Lietuvos disko metikai 
Egidijus Petrauskas ir Giedrius Šaki
nis įveikė atrankos varžybų barjerą 
ir pateko į finalą. 

E. Petrauskas A grupėje užėmė 
penktąją vietą. 19-metis lietuvis dis
ką nusviedė 57 m 85 cm ir pagerino 
asmeninį rekordą 1 m 95 cm. Sėk
mingiausias buvo trečiasis E. Pet
rausko metimas. 

G. Sakinis įranki numetė 55 m 
45 cm ir B grupėje buvo šeštas. Nors 
19-mečiui lietuviui nepavyko įvyk
dyti kvalifikacinės normos (56 m 55 
cm), tačiau jo rezultatas tarp visų 26 
dalyvių buvo 12-as ir garantavo jam 
vieta finale. ELTA 

d. Vyrų, moterų, „Sub-masters" ir 
„Masters" — pagal dalyvio amžių 
varžybų dieną. 

Varžybų pradžia — 12 vai. 
Registracija — nuo 11 vai. ryto. 

Išankstinė registracija — iki 
2006 m. rugsėjo 2 d. imtinai, 
adresu: Algirdas Bielskus, 34251 
Ridge Rd., Apt. 408, Willoughby, OH 
44094-2969, USA. E-mail: Vyts@ 
VPAcct.com Tel. 440-833-0545; Fax 
216-481-6064. 

Galutinis varžybų formatas bus 
nustatytas po išankstinės regist
racijos. Registracija bus priimama ir 
varžybų dieną, vietoje. 

Pastaba: Atsižvelgiant į vietos 
sąlygas, reikalui esant, gali būti rei
kalinga kai kurias rungtis vykdyti 
rugsėjo 16 d., šeštadienį po pietų, ne 
anksčiau kaip 3 vai. p.p. 

Klubai ir pavieniai lengvaatle
čiai kviečiami gausiai dalyvauti. Dėl 
platesnių informacijų kreipkitės į A. 
Bielskų. Atlikite išankstinę regis
traciją laiku! 

ŠALFASS centro valdyba 
Cleveland LSK „Žaibas" 

i Daugiau sporto žinių 
skaitykite 8-9 psl. 
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JAV 
Metams$120.00 • 1/2 metų $65.00 

• 3 mėn.$45.00 
Kanadoje ir kitur (USD) 

Metams$135.00 • 1/2 metų $70.00 
• 3 mėn.$60.00 

TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA: 
JAV 

Metams$70.00 • 1/2 metų $53.00 
• 3 mėn.$35.00 

Kanadoje ir kitur (USD) 
Metams $80.00 »1/2 metg $70.00 

• 3 mėn.$40.00 
Užsakant į Lietuvą: 

Oro paštu 
Metams $600.00 • 1/2 metų $300.00 

Reguliariu paštu 
Metams $120.00 • 1/2 metų $66.00 

Tik šeštadienio laida oro paštu 
Metams$190.00 »1/2 metų$100.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

Metams $68.00 

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė 
redakcija@draugas.org 

Administratorius 
administracija@draugas.org 

Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 
• Administracija dirba kasdien, 

nuo 8:30 iki 430, šeštadieniais nedirba 
• Redakcija dirba kasdien, 

nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba 
• Redakcija už skelbimų turini neatsako. 

Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti 

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra 
Nenaudotu straipsnių nesaugo. 

Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 

El-paštas: 
rastine@draugas.org 

skelbimai@draugas.org 
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AR REIKIA KEISTI LIETUVOS KONSTITUCIJĄ? 
2006.07.25 Vilniuje vyko tarptautinė konferencija „Lietuvos teisinė sistema: raidos tendencijos ir perspektyvos", 

kurioje be Lietuvos teisininkų dalyvavo ir išeivijos teisininkai. 
Spausdiame JAV Lietuvių Bendruomenės Tarybos pirmininkė dr. Reginos Narušienės skaitytų pranešimų. 

Ar tai būtų JAY Vokietijos, Ru
sijos, a r Lietuvos Konstitucija, visos 
buvo priimtos tuo laiku, kada buvo 
sukurtos ir kada jomis buvo nau
dojamasi. Bet laikas eina ir sąlygos 
keičiasi. Tik dešimt Dievo įsakymų 
nebuvo pakeisti net po dviejų tūks
tančių metų ir dar šiandien tebėra 
aktualūs. Keitimas pats savaime nėra 
blogas, jei keitimas atneša ką nors 
teigiama. Kiekvienoje konstitucijoje 
numatyta, kaip ji bus pakeista ar 
papildyta. 

Konstitucija yra rašoma, turint 
omenyje, kad joje reikia išdėstyti 
tautos viziją, koncepciją, principus ir 
bendrus bruožus. Detalės yra apta
riamos jstatymuose. Juo daugiau 
konstitucijoje yra detalių, tuo daž
niau konstituciją reikia keisti. Juo 
daugiau konstituciją reikia keisti, tuo 
lengviau turėtų būti ją pakeisti, - ji 
turi būti numatyta keitimui. 

Amerikos konstitucija turi ma
žiau negu aštuonis tūkstančius žo
džių. Iki šiol, per du šimtus devy
niolika metų, JAV Konstitucija yra 
pakeista tik dvidešimt septynis kar
tus. Paskutinį kar tą keista 1992 
metais. Amerikos Kongresas negali 
pakeisti JAV konstitucijos, nebent 
tauta - 3/4 valstijų parlamentų ar 
valstijų konvencijų — tam pritaria. 

Lietuvos konstitucija yra ilgesnė 
ir turi palyginus daugiau detalių. Ją 
pakeisti gali vien tik Seimas, išskyrus 
I straipsnį ir keturioliktą skirsni, 
jeigu tam pritaria 2/3 viso Seimo 
narių. 

1787 metais Amerikos tautos 
sukurta konstitucija davė pasauliui 
daugiau demokratijos, negu pasaulis 
buvo iki to laiko jos patyręs. Ame
rikos Konstitucija į Amerikos val
dymą įtraukė daugiau tautos, negu 
kada nors iki tol buvo. Valdymo 
pagrindas buvo ir yra - demokratinė 
diskusija. Demokratija nėra efekty
viausias valdymo būdas, bet šis būdas 
patenkina didelę dalį tautos. Sukurti 
net Amerikos prisiekusiųjų teismai. 
Kai t au t a brendo, buvo priimti 
pakeitimai, įskaičiuojant vergovės 
panaikinimą, lygiateisės pilietybės 
priėmimą, duodant teisę balsuoti 

Liepos 2 d. Domeikavoje (Kauno 
r.) konsekruota nauja bažnyčia, 
kuriai suteiktas Lietuvos Kankinių 
t i tu las . P a s a k bažnyčios klebono 
kun. Roberto Gedvydo Skrinsko, ši 
bažnyčia — tai Lietuvos žmonių, 
žuvusių už tiesą, laisvę, tikėjimą ir 
Dievą, pamink las , įprasminant is 
visų Lietuvos kartų, pirmiausia XX 
a. kankinių, kančias; jas simbolizuo
j a an t bažnyčios bokšto uždėtas 
erškėčių vainikas. Lietuvių tauto
dailininkai tebekuria šalia bažnyčios 
Lietuvos kančių kelią, kurį sudarys 
keturiolika skulptūrų. 

Konsekracijos apeigoms bei Eu
charistijos liturgijai vadovavo Kauno 
arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. 
Šv. Mišias koncelebravo Kauno I 
dekanato dekanas, Prisikėlimo para
pijos klebonas kun. Vytautas Griga
ravičius, Kauno II dekanato deka
nas , Raudondvar io Šv. Kūdikėlio 
Jėzaus Teresės parapijos klebonas 
kun. Augustinas Paulauskas Jona-

juodiesiems ir moterims. Per tuos 
219 metų išsivystė Amerikos teismų 
sistema. Dabar yra beveik 1,000 
federalinių apylinkių teisėjų, kurie 
yra skiriami tol, kol "gerai elgiasi", -
praktiškai visam gyvenimui. 

Amerikoje egzistuoja 
stipri visuomenė 

Tauta save įgaliojo ir vis save 
stiprina. Jaunuoliai Amerikoje su 
Amerikos konstitucija turi gerai 
susipažinti, prieš pradėdami lankyti 
devintą klasę ir turi išlaikyti egza
minus, kurie patikrintų kiekvieno 
jaunuolio Amerikos konstitucijos 
žinias ir savo teises. 

Lietuva dar išgyvena sovietinės 
sistemos ir sovietinės teisėtvarkos 
sukeltas pasekmes. Lietuva yra pa
lyginus maža tauta, egzistuojanti ne 
saugioje vietovėje. Kai kas su Rytais 
dar vis elgiasi kaip su savais, o su 
Vakarais - kaip su svetimais. Vi
suomenė dar vis tebesijaučią bejėgė. 

Stiprios valstybės pagrindas yra 
stipri visuomenė 

Lietuvos visuomenė nėra nei 
politinė, nei pilietinė. Ji dar vis lau
kia, kad valdžia sukurtų jai geresnę 
ateitį ir dažnai naiviai tiki visais 
politikais. Tik visuomenė gali sukurti 
savo geresnę ateitį, bet tam ji turi 
būti prisiėmusi įsipareigojimus ir turi 
turėti pasitikėjimo. Lietuvos Konsti
tucija buvo parašyta ir priimta, kai 
tauta, nors jau buvo laisva, bet dar 
nesuvokė savo - visuomenės galių. 
Štai Lietuvos Konstitucija buvo 
priimta teikiant Lietuvos žmonėms 
teises, pagal kurias jie bus valdomi. 
Lietuvos Konstitucija teikia, kad 
"Lietuvos valstybę kuria tauta". 
Subrendusioje demokratijoje tauta, 
visuomenė kuria valstybę ir štai 
konstitucijoje visuomenė teikia savo 
valstybės valdymo teises, pagal 
kurias valdžia turi teisę tautą valdyti. 

Taigi prieiname prie klausimo, ar 
šiuo metu reikia keisti Lietuvos 
konstituciją? Mano nuomone - ne. 

Pirmiausia Lietuvos demokratija 

vos dekanato dekanas, Jonavos Šv. 
Apašt. Jokūbo parapijos klebonas 
Sigitas Bitkauskas, Kauno Švento
sios Dvasios (Šilainių) parapijos kle
bonas mons. Lionginas Vaičiulionis 
ir grupė kitų arkivyskupijos kunigų. 
Liturgiją gausiai susirinkusiems 
pamaldų dalyviams aiškino mons. 
Adolfas Grušas. Giedojo parapijos 
choras. Iškilmių pradžioje Lietuvos 
Kankinių bažnyčios klebonas kun. R. 
G. Skrinskas papasakojo parapijos 
kūrimosi ir bažnyčios statybos istori
ją ir paprašė arkivyskupo pašventin
ti šią parapijai, arkivyskupijai ir 
visai Lietuvos Bažnyčiai labai svar
bią šventovę. Atskirą Domeikavos 
parapiją (ligi tol priklausiusią Kau
no Šv. Juozapo parapijai) kardinolo 
Vincento Sladkevičiaus pritarimu 
nutar ta steigti 1990 m. 1993 m. bir
želio 14 d. vysk. S. Tamkevičius pa
šventino kertinį bažnyčios akmenį. 
Nuo 1995 m. bažnyčios statybos ir 
parapijos reikalais rūpinosi klebonas 

yra jauna ir ne visiškai subrendusi, 
šiandien Konstitucijos keitimas gali 
tik pakenkti. 

Tai ką daryti? Pirmiausia Lie
tuvos Konstituciją reikia vykdyti ir 
pagal ją gyventi. Atkreipiu dėmesį į 
prieškonstitucinę veiklą. Devintasis 
Konstitucijos straipsnis sako, kad 
"svarbiausi valstybės bei tautos 
gyvenimo klausimai yra sprendžiami 
referendumu. Tauta jau daugiau kaip 
prieš 10 metų referendumo būdu, 
didele balsų dauguma, nusprendė 
reikalauti ir įpareigojo valdžią 
reikalauti žalos atlyginimo iš Rusijos 
(reparacijos). Iki šiol Vyriausybė net 
nėra patvirtinusi žalos skaičių, nei 
sukūrusi derybų komisijų. 

Lietuva referendumu nubalsavo 
tapti ES nare. Po to Europos Są
jungos viršūnės sukūrė naują val
dymo būdą ir sukūrė naują Europos 
konstituciją, apimančią ne vien tik 
ekonomines sritis, bet ir bendrąją 
užsienio politiką, naujųjų šalių-narių 
įsitraukimą į kultūros, turizmo, 
energetikos, švietimo, sporto bei 
jaunimo reikalus. Pagal šią ES 
konstituciją ES turi viršenybę prieš 
valstybių narių teises. Pagal LR 
Konstitucijos trečiąjį straipsnį, „Nie
kas negali varžyti Tautos suvere
niteto ar riboti Tautos suvereniteto, 
savintis visai Tautai priklausančių 
suverenių galių". Suverenitetas pri
klauso tautai. LR Konstitucijos 9 
straipsnis reikalauja, kad svarbiausi 
valstybės bei Tautos gyvenimo 
klausimai būtų sprendžiami referen
dumu. Jokio referendumo priimant 
(ar atmetant) ES Konstituciją Lie
tuvoje nebuvo. 

Išskyrus įstatymo numatytus 
atskirus atvejus, nėra galimybės 
išlaikyti dvigubos pilietybės (dvy
liktas straipsnis), bet kai kurie ar
gumentuoja, nors tam neturi kons
titucinio pagrindo, kad dviguba 
pilietybė prieštarauja Konstitucijai. 

Lietuvos konstitucija turi 
vystytis, kad liktų aktuali 

Yra užtenkamai pagrindo plačiau 
ir demokratiškiau Konstituciją in-

kun. R. G. Skrinskas. 1997 m. buvo 
pašventinta koplyčia statomos baž
nyčios rūsyje. Klebonas paminėjo 
daugybę rėmėjų, kurie bus įrašyti 
bažnyčios geradarių knygoje. Tarp jų 
— arkiv. S. Tamkevičius, vysk. 
Jonas Bulaitis, katalikų rėmimo 
fondai Renovabis ir Kirche in Not, 
JAV Vyskupų konferencija, LR 
Vyriausybė, AB „Achema", Kauno 
miesto ir rajono savivaldybės, Do
meikavos seniūnija, parapiječiai ir 
kt. Bažnyčios statybos darbus vykdė 
UAB „Šeba". 

Per pamokslą arkiv. S. Tamke
vičius sakė, jog ši bažnyčia primins 
tikintiesiems labai sunkius metus, 
kai teko patirti skaudžių tikėjimo 
išbandymų. Arkivyskupas prisiminė 
lietuvių tautos tikėjimo kankinius: 
arkivyskupą Teofilį Matulionį, prof. 
Praną Dovydaitį, Adelę Dirsytė, 
Sibiro tremtinius, pokario part i
zanus. Paminėjo ir afganistaniečius 
bei prievarta Černobylio avarijos 

terpretuoti. LR konstitucijoje, penk
tajame straipsnyje, valdžia yra 
apribota Konstitucijos ir nurodyta, 
kad Lietuvos įstaigos turi tarnauti 
žmonėms. Tad galima argumentuoti, 
kad valdžia turi tik tas teises, jai 
duotas Konstitucijoje, o visos kitos 
priklauso Lietuvos tautai - žmonėms. 

Norint sustiprinti Lietuvos vi
suomenę - tautą, ją reikia įgalioti 
valdžios veiksmais, ypač per švie
timą. Kiekvienas jaunuolis, prieš jam 
sueinant šešiolika metų, tur i su
sipažinti su LR Konstitucija ir iš
laikyti a t i t inkamus egzaminus, 
patvirtinant Konstitucijos supratimą 
ir visuomenės teises. 

Valdžios veiksmuose turi būti 
didesnis skaidrumas, Tauta turi būti 
labiau informuota, kad Tauta jaus
tųsi ir turėtų progos prasmingai 
pasireikšti, balsuoti ypač teisėjų 
skyrimo procese. Lietuva šiuo metu 
yra vienintelė ES šalis, kurios teis
muose nedalyvauja visuomenės dele
guoti atstovai - vadinamieji prisie
kusieji žiūriai, taikos teisėjai arba 
tarėjai. Pagal tarptautinę praktiką, 
visuomenės išrinkti ar paskirti 
tarėjai dalyvauja teismo posėdžiuose 
ir gali sutikti arba nesutikti su teisėjo 
sprendimu. Jei tarėjas nepritaria 
teisėjo sprendimui, į tai gali būti 
atsižvelgta aukštesnės instancijos 
teisme. 

Ar reikia pakeisti Konstituciją? 
Lenkų konstitucijos 182 straipsnis 
teikia: "Piliečių dalyvavimą, vykdant 
teisingumą, nustato įstatymas". Ne
siūlyčiau priimti tokio proceso, kol 
nebus gerai suprasti ir apsvarstyti 
trūkumai bei pagerinimai. Daugelis 
JAV advokatų bei piliečių yra 
nusivylę žiūrių-tarėjų sistema. Tokie 
visuomenės atstovai nėra užtektinai 
išsilavinę, kad galėtų suvokti teisines 
procedūras ir reikalavimus. 

Gali dažnai vykti susikirtimai 
tarp Konstitucijos ir tarptautinių 
sutarčių, bet tie susikirtimai, kurie 
grasina tautos suverenitetui, turi 
būti atmesti, nebent didelė dauguma 
tautos tam pritaria. Tik taip gali 
išlikti Tauta ir jos valstybė. 

padarinių likviduoti išvežtus lietu-
vos vyrus. „Nors Domeikavos baž
nyčia turi kankinių vardą, ji nėra 
vien paminklas kankiniams, bet 
šventovė, kur žmonės garbins Dievą, 
ieškos ramybės ir susitaikymo su 
Dievu ir kitais", — kalbėjo ganyto
jas. Pasak jo, domeikaviečiai, pra
dėję statyti bažnyčią, ilgai, tarsi pir
mųjų amžių krikščionys katakom
bose, meldėsi rūsyje. Ganytojas kal
bėjo apie ir laisvės metais pinigams, 
malonumams tebevergaujančią žmo
nių dvasią ir mąstyseną, kai dauge
lis savanoriškai ištremia save į 
Vakarus, daugiau prarasdami nei 
įgydami. Patikinęs, jog „mūrinė baž
nyčia, kad ir kokia graži ir brangi 
būtų, nėra didžiausia vertybė, nes 
Kristus įsteigė gyvąją Bažnyčią", 
arkivyskupas palinkėjo ir paragino 
taip pat atkakliai, kaip buvo statoma 
naujoji bažnyčia, kurti gyvąją para
pijos bendruomenę. 

Nukelta į 9 psl. 

DOMEIKAVOJE KONSEKRUOTA LIETUVOS KANKINIŲ BAŽNYČIA 
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Marijampolės marijonų vienuolyno 
uždarymas 1904 metais 

ALGIMANTAS KATILIUS 

Savo išsamioje studijoje apie 
Marijampolę Algimantas Miškinis 
konstatuoja, kad nors 1904 m. buvo 
uždarytas Marijampolės marijonų 
vienuolynas, bet „oficialiai tai tik
riausiai nebuvo padaryta". (A. Miš
kinis, Marijampolės miestas iki 
1940. Istorija ir architektūra. Vil
nius, 1995, p.110.) Rusijos valstybi
niame istorijos archyve Sankt Pe
terburge surasta archyvinė medžia
ga (RVIA, f. 821, ap. 2, b. 300) leidžia 
į šį klausimą pažvelgti išsamiau ir 
sužinoti, kaip ten iš tikrųjų buvo. 
Tačiau iš pradžių reikia t rumpai 
paaiškinti aplinkybes, kurios prive
dė iki Marijampolės marijonų vie
nuolyno uždarymo. 

Po 1863 m. sukilimo numalšini
mo viena iš represinių priemo
nių Katalikų Bažnyčios atžvil

giu - tai oficialiai vadintos „vienuo
lynų reformos" pagal 1864 m. spalio 
27 (lapkričio 8) dienos caro įsaką, 
vykdymas. Šių veiksmų svarbiau
sias tikslas buvo iš Bažnyčios ir vi
suomenės gyvenimo Lenkijos kara
lystėje išstumti vienuolius, t.y. už
daryti vienuolynus ir net panaikinti 
ištisas vienuolijas. Realiai prie išny
kimo ribos, kaip vienuolija, atsidūrė 
ir marijonai. Iki 1864 m. vienuolynų 
uždarinėjimo akcijos Rusijos impe
rijoje ir Lenkijos karalystėje (Užne
munė ir taip pat Marijampolė admi
nistraciniu požiūriu priklausė Len
kijos karalystei, o vėliau Varšuvos 
general gubernatorystei) iš viso vei
kė 8 vienuolynai, kuriuose buvo 80 
vienuolių. Po vadinamosios reformos 
liko tik vienas marijonų vienuoly
nas, į kurį buvo suvežti marijonai iš 
uždarytų vienuolynų. 1865 m. va
sario mėn. pradžioje Marijampolės 
marijonų vienuolyne buvo 29 vie
nuoliai, o, kitais duomenimis, 1865 
m. Marijampolės vienuolyne gyveno 
32 vienuoliai. Anot t. Vaclovo Aliu
lio, MIC, žodžių: „Caro valdžia 
marijonams paliko vienintelį vienuo
lyną Marijampolėje ir į jį suvežė ne 
tik Miroslavo, bet ir kelių Lenkijoje 
buvusių vienuolynų narius. Pasta
rieji, nemokėdami lietuviškai, jau
tėsi čia nereikalingi ir pamažu pa
liko vienuolyną, pereidami į diece
zinių kunigų gretas Lenkijoje". (V. 
Aliulis, MIC, Marijonų šviesulys 
Marijampolėje. „Užnemunė: visuo
menė ir dvasinio gyvenimo proce
sai", Vilnius, 2005, p. 77.) Vienuoly
nas nyko ne vien dėl šios priežas
ties, bet daug svarbesnė nykimo 
priežastis ta, kad civilinės valdžios 
institucijos neleido priimti kandi
datų į novicijatą. Istoriografijoje 
nurodoma, kad į marijonų vienuoliją 
bandė įstoti ne vienas kandidatas, 
bet visų jų prašymai valdžios pa
reigūnų buvo atmesti. Pamažu vie
nuoliams išmirštant, tuštėjo Mari
jampolės marijonų vienuolyno pas
tatai. 1897 m. vienuolyne liko tik 
trys gyvi vienuoliai: Andrius Jurevi
čius (gim. 1823), Motiejus Gylys 
(gim. 1834) ir jauniausias Vincentas 
Senkus (gim. 1840). Jau 1893 m. V. 
Senkus buvo išrinktas marijonų vie
nuolijos generolu. Toks vienuolių su
mažėjimas buvo labai pavojingas pa
ties vienuolyno egzistavimui, nes, 
pagal Rusijos imperijos įstatymus, 
vienuolyne turėjo gyventi mažiau
siai 8 vienuoliai. Vadinasi, Marijam
polėje jau seniai nebuvo reikalau
jamo vienuoliu minimumo, bot vie

nuolynas iki 1903 m. nebandytas 
uždaryti. 

Suvalkų gubernijos pareigūnai 
tik 1903 m. apsižiūrėjo, kad Mari
jampolės vienuolynas neati t inka 
reikalavimų ir turi būti uždarytas. 
Visa uždarymo procedūra iki ga
lutinio caro patvirtinimo apie vie
nuolyno turto perdavimą parapijai 
užtruko beveik dvejus metus. 

Veiksmas prasidėjo, kai Suvalkų 
gubernijos valdyba savo 1903 m. va
sario 10 d. raštu kreipėsi į Mari
jampolės apskrities viršininką dėl 
Marijampolės vienuolyno uždarymo. 
Remdamasis šiuo raštu, apskrities 
viršininkas, nurodė Marijampolės 
miesto burmistrui, tituliniam pata
rėjui Adomui Baranauskui (Bara-
novskiui) sušaukti du pasitarimus: 
Marijampolės miesto magistrato na
rių posėdį ir Marijampolės para
pijos parapijiečių ne miestiečių su
sirinkimą. Abu renginiai įvyko 1903 
m. balandžio 24 d. ir archyvinėje 
byloje išlikę jų protokolai. 

Magistrato posėdyje dalyvavo 
visi jo nariai: burmistras, kasinin
kas, sekretorius ir du šuolininkai. 
Taip pat į posėdį buvo pakviesta šeši 
miesto gyventojai ir apskrities 
inžinierius architektas Ribarskis. 
Svarstytas klausimas, kad marijonų 
vienuolyno uždarymo atveju vienuo
lyno pastato dalis su sodeliu būtų 
perduota miesto nuosavybei. Šios 
patalpos būtų skirtos mokyklai vai
kams katalikams. Magistrato posė
dyje priimtas sprendimas, kad siū
lomos vienuolyno patalpos mokyklai, 
miestui nereikalingos. Tokį magis
t ra to apsisprendimą lėmė kelios 
priežastys. Vienuolyno pastatas se
niai statytas, mokyklai skirta dalis 
netvirta, reikalingas didelis remon
tas, pastato vidaus išplanavimas ne
t inkamas mokyklai, reikia viską 
kapitališkai pertvarkyti mokyklos 
poreikiams ir visa tai brangiai kai
nuotų. Dėl to miestas patirtų dideles 
pinigines išlaidas, nemažesnes nei 
reikėtų pastatyti naujai mokyklai. 
Nėra ir būtinybės įgyti patalpas 
mokyklai, nes miestas tokias turi, 
kuriose laikinai įsikūrusi devintojo 
Elizavetgrado dragūnų pulko cerk
vė. Posėdžio dalyviai nusprendė, kad 
vienuolyno patalpų sutvarkymas, 
nepaisant, ar jos būtų perduotos ne
mokamai, ar reikėtų sumokėti už 
j a s , miestui sudarytų papildomų 
išlaidų. Dėl to miesto gyventojams 
turė tų būti paskirtos papildomos 
rinkliavos, o tai sukeltų jų nepa
sitenkinimą. 

Marijampolės parapiją sudarė 
ne tik miesto gyventojai, bet 
jai priklausė aplinkiniai 

kaimai iš Kvietiškio, Šunskų ir Ja-
varavo gminų. Pagal vaitų atsiųstus 
sąrašus nustatyta, kad Marijampo
lės parapijai iš šių trijų gminų 
priklauso 823 asmenys. Į susirinki
mą atvyko 445 žmones, vadovaujami 
vaitų: Motiejaus Ruškevičiaus, Juo
zapo Vyšniausko ir Andriaus Marti
naičio. Parapijos susirinkimui pirmi
ninkavęs miesto burmistras perskai
tė ir paaiškino Suvalkų gubernijos 
valdybos 1903 m. vasario 10 d. raštą. 
1. Valdžia yra numačiusi uždaryti 
marijonų ordino vienuolyną Mari
jampolėje ir tokiu atveju vienuolyno 
pastatai bei visas turtas pagal vei
kiančius įstatymus tampa iždo nuo
savybe. 2. Vyriausybė nusprendė 
vienuolyno turto dalj dovanoti pa
rapijai ir dalį vienuolyno pastato su 

sodeliu pritaikyti katalikų pradžios 
mokyklai už nustatytą mokestį iždui 
iš miesto lėšų. 3. Susirinkimo pir
min inkaujan t i s k lausė susir in
kusiųjų, ar sutinka priimti parapijai 
nemokamai paski r tą vienuolyno 
turtą. Išklausius šių paaiškinimų, 
susir inkimas vienbalsiai nutarė su 
padėka priimti vyriausybės dova
nojamą Mari jampolės vienuolyno 
turtą. Pabaigoje pastebėta, kad mo
kyklos ir parapijos dvasininkų gy
venamų patalpų a r t ima kaimynystė 
yra nepatogi ir net nesuderinama, 
tai susirinkimas tokiu būdu pasi
sakė už viso vienuolyno pas t a to 
perdavimą parapijos naudai . Šiuos 
nu ta r imus pasirašė visi susirinkimo 
dalyviai. Raštingi pas i rašė asme
niškai patys, o už nerašt ingus, iš
vardinus kiekvieno pavardę, pasi
rašė įgaliotas asmuo. Įdomu paste
bėti, kad iš asmeniškai pasirašiusių 
daug iaus ia pa ra šų rus iškai , bet 
namažai yra pasirašiusių lietuviškai 
ir nematyt i lenkiškų parašų. 

Archyvinėje byloje yra Suvalkų 
gubernijos valdybos statybos 
įstaigos pasi tarimo, vykusio 

1903 m. rugsėjo 20 d. Suvalkuose, 
protokolas. Čia buvo svarstoma ga
limybė, ar Marijampolės marijonų 
vienuolyno pa ta lpas būtų gal ima 
pri taikyt i numatomai įsteigti Su
valkų gubernijos centrinei ramių 
psichiškai sergančių ligonių prieg
laudai. Konstatuota, kad vienuolyno 
patalpos tiktų tokiai prieglaudai, bet 
jos per mažos visos gubernijos mastu. 

Iš aptartos medžiagos gal ima 
padaryti išvadą, kad valdžios ins
titucijoms, prieš uždarant vienuo
lyną, buvo svarbu teisiškai išspręsti, 
kam tur i priklausyti uždaromo vie
nuolyno tur tas . Toliau j au beliko 
techninis suderinimas tarp valdžios 
institucijų, kad galutinai būtų už
dary tas vienuolynas. Reikia pažy
mėti, kad vienuolyno bažnyčia tapo 
parapijine. 

Koks likimas laukė trijų likusių 
gyvų vienuolių? Varšuvos general
gubernatorius savo 1904 m. sausio 
23 d. rašte vidaus reikalų ministrui 
teigė, kad likusius tris uždaromo 
vienuolyno vienuolius reikėtų per
kelti į bernardinų vienuolyną Kolo 
mieste, Kališo gubernijoje, nes kraš
te daugiau nebuvo nei vieno ma
rijonų vienuolyno. Vienas carinis 
biurokratas net siūlė palaukti , kol 
senyvo amžiaus vienuoliai vienas po 
kito išmirs ir vienuolyno uždarymo 
klausimas savaime išsispręs. Tačiau 
buvo nuspręsta, kad vienuolius rei
kia palikti dirbti Marijampolės pa
rapijoje: V. Senkų parapijos admi
nistratoriumi, o A. Jurevičių ir M. 
Gylį vikarais. Tam pri tarė Seinų 
vyskupijos administratorius prela
tas Juozapas Antanavičius. 

Marijampolės marijonų vienuo
lynas uždarytas nuo 1904 m. rugsėjo 
1 dienos. Dar vidaus reikalų minis
t ras turėjo susisiekti su žemės ūkio 
ir valstybės tu r tų minis t ra is bei 
vals tybės kontrol ier iumi, kad iš
siaiškintų jų poziciją dėl perduo
damo vienuolyno tur to parapijai. Iš 
visų trijų žinybų gauti atsakymai, 
kad iš esmės nė ra jokių kliūčių 
uždaryto vienuolyno tur to perda
vimui parapijos žiniai. Galut in is 
t aškas Marijampolės marijonų vie
nuolyno uždarymo byloje buvo pri
imtas 1905 m. vasario 8 dieną. Tą 
dieną ant vidaus reikalų .ministro 
nuolankiausio pranešimo apie už

daryto marijonų vienuolyno Mari
jampolės mieste visų pastatų ir 
naudmenų perdavimą buvusio vie
nuolyno parapijos nuosavybei caras 
savo ranka parašė raidę „s", t.y. su
tinku (soglasien). 

Čia galėtume ir baigti šį 
straipsnį. Tačiau dar reikėtų sustoti 
prie dviejų Marijampolės parapi
jiečių prašymų, kurie mūsų pasa
kojimui suteikia daugiau atspalvių. 
Vieno prašymo originalas yra išlikęs 
archyvinėje byloje, o apie kitą 
sužinome iš valdininkų susiraši
nėjimo. 

1904 m. rugsėjo 17 d. Mari
jampolės parapijos parapijiečiai Vin
centas Penčyla iš Marijampolės 
miesto, Jonas Bliūdžius ir Vincentas 
Šalkevičius iš Tarpučių kaimo, An
tanas Vosylius iš Videpčiškių (Pa
baigų) kaimo, Jonas Karpus iš Mo-
kolų kaimo, Kazimieras Reinis iš 
Senųjų Adomiškių kaimo, Juozapas 
Leliašius iš Gudinęs kaimo, Petras 
Čėpla iš Bukonių kaimo ir Vincentas 
Tekorius iš Kumelionių kaimo pa
sirašė prašymą vidaus reikalų mi
nistrui. Anot prašymo autorių po 
Marijampolės vienuolyno uždarymo. 
parapijai aptarnaut i paskirti t rys 
kunigai: administratorius ir du vika
rai. Atsižvelgiant į parapijos dydį, 
darbų apimtį ir dvasininkų amžių, 
tai per mažai. Dėl to prašoma, kad, 
užuot dviejų etatinių vikarų, būtų 
paskirti keturi etatiniai vikarai. Ši 
problema nebuvo nauja, nes para
pijos aptarnavimui reikalingų dva
sininkų skaičiaus klausimą, dar 
svarstant vienuolyno uždarymą, kė
lė ir vyskupijos valdytojas prelatas 
J . Antanavičius . Galiausiai Var
šuvos generalgubernatoriaus raš te 
vidaus reikalų ministrui pasiūlyta 
vietoje prašomų dviejų - vienas 
etatinis vikaras. 

Ant rame parapijiečių raš te , 
rašytame 1905 m. pabaigoje ar 1906 
m. pradžioje, buvo prašoma, kad 
būtų a tkur tas 1904 m. uždarytas 
Marijampolės marijonų vienuolynas 
ir leista priimti naujus narius. Po 
tolerancijos akto paskelbimo val
džios atstovai laisviau žiūrėjo į vie
nuolius, bet tai daugiau susieta su 
moterų vienuolijomis. Istorikės Re
ginos Laukai ty tės žodžiais: „Val
džios įstaigos daug didesnių kliūčių 
darė vyrų vienuolynams priimti nau
jus narius. Pirma, jie faktiškai jau 
buvo uždaryti, ir valdžia nenorėjo 
žengti žingsnio atgal; antra, sta
čiatikybės pozicijoms krašte šie 
vienuolynai buvo kur kas pavo
jingesni nei moterų". (R. Laukaitytė, 
Lietuvos vienuolijos. XX a. istorijos 
bruožai. Vilnius, 1997, p. 35.) Tačiau 
valdininkai nedrįso tiesiai pasakyti, 
kad nebus leista atnaujinti uždarytą 
vienuolyną. Prašymo autor iams, 
kaip rekomendavo Kitatikių dvasi
nių reikalų departamentas, reikia 
parašyti, kad galutiniai sprendimai 
pr iklausys nuo įstatymų leidėjų 
priimtų nutarimų. 

Straipsnio pabaigoje galima 
padaryti porą išvadų: 1. Marijam
polės marijonų vienuolyno uždary
mas reiškė, kad nebeliko nė vieno 
marijonų kongregacijos vienuolyno 
visame pasaulyje. 2. Po šio vienuo
lyno uždarymo buvo baigtas 1864 m. 
spalio 27 (lapkričio 8) dienos caro 
įsako apie vienuolynus Seinų vys
kupijoje vykdymas, nes vyskupijoje 
neliko ne vieno veikiančio vyrų 
vienuolvno. 
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Važiuosime į Ameriką Atlanto dugnu 
Greitis... greitis! Ar pasaulis kada 

nors liausis skubėjęs? Keliauti grei
čiau, komfortiškiau, įspūdingiau! -
toks nuolatinis žmogaus troškimas. 
Stengdamiesi jį realizuoti, atkakliai 
dirba šimtai mokslininkų, inžinierių, 
išradėjų. 

Svajota apie t r a u k i n į be bėgių 

Gal greičiau galėtų važiuoti 
traukiniai? Tačiau inžinierių buvo 
seniai nustatyta, kad, esant dideliam 
greičiui, traukinys tampa nestabilus. 
Kalti ratai. Jei jų būtų galima atsi
sakyti?.. 

Tačiau dar ne taip seniai moksli
ninkai negalėjo įsivaizduoti, kaip 
traukinys galėtų važiuoti be ratų, 
nors tokį traukinį teoriškai jau 1927 
metais projektavo rusas Konstan
tinas Ciolkovskis. Išradėjas tikino, 
kad naujam traukiniui nebus reika
lingi ratai nei bėgiai. 

Jis skriste skris virš lygaus be
toninio kelio: traukinio viduje įrengti 
galingi ventiliatoriai spausią orą po jo 
dugnu, o suspaustas oro sluoksnis 
tarp dugno ir kelio dangos sudarysiąs 
oro pagalvę, kuri kilstelėsianti trau
kinį nuo žemės paviršiaus. 

Tada įsijungsią motorai su oro 
sraigtais arba reaktyviniais varik
liais, ir traukinys, pakilęs keletą cen
timetrų nuo kelio dangos, pradėsiąs 
didinti greitį. 

Si Ciolkovskio idėja, kaip ir dau
gelis kitų jo projektų, gerokai pra
lenkė laiką... Tik po 40 metų pran
cūzams pavyko sukurti pirmą pa
saulyje traukinį ant oro pagalvės. 

Netoli nuo Paryžiaus 1967 me
tais buvo nutiestas septynių kilo
metrų gelžbetonio kelias, kuriuo be 
bėgių ir ratų oro pagalvės principu 

200 km per valandą greičiu skriejo 
traukinys „Aerotrein - 01". Po jo 
buvo „Aerotrein - 02". Jame tilpo du 
vairuotojai ir keturi keleiviai, panorę 
pasivažinėti „su vėjeliu". 

Tačiau tas mažutis traukinukas 
prancūzų inžinieriams pasiūlė didelių 
idėjų. Jie greitai sukūrė tokio tipo 
traukinį „Orlean, kuris kursavo tarp 
Paryžiaus ir Orleano ir vežė jau 80 
keleivių. 

Japonų sensaci ja 

Skrajojančius virš žemės trau
kinius buvo pradėta kurti ir kitose 
šalyse. Paaiškėjo, kad jau 1962 metais 
japonų elektrinis traukinys „Žaibas" 
pasiekė 256 km per valandą greitį. 
Tai buvo sensacija. 

Nuo to laiko Tekančios saulės 
šalies inžinieriai nepaliaudami didina 
traukinių greitį. 1995 metais jų trau
kinys „300 X" jau pasiekė 354 km 
greitį. 

Dar po metų jis jau lėkė 443 km 
greičiu. O 1999 m. šios šalies elek
triniai traukiniai pasiekė tiesiog fan
tastišką - 480 km per vai. greitį. 

Anglijos konstruktoriai suprojek
tavo dviaukštį traukinį, galintį vežti 
pusantro tūkstančio keleivių. 

Ir staiga... traukinių ant oro 
pagalvių šlovė visose šalyse baigėsi, 
nes paaiškėjo, kad triukšmas juose ne 
mažesnis nei lėktuve. Jie kelia dul
kes, sunaudoja daug energijos, mažai 
tegali vežti krovinių. 

Pas i te lkė m a g n e t o j ėgą 

Jau praėjusio amžiaus viduryje 
prancūzų inžinierius Emilis Bašlė ir 
rusų profesorius Borisas Veinbergas 
siūlė kurti traukinį, varomą magneto 

jėga . Tada traukinį nuo žemės pake
lia ne suspausto oro pagalvė, o vieno
dų polių magnetas, įmontuotas trau
kinyje ir kelio grindinyje. Vienodi 
poliai, stumdamiesi vienas nuo kito, 
traukinį pakelia 10 - 15 cm. To už
tenka, kad t raukinys judėtų be 
didesnio triukšmo. 

Magnetą irgi pirmieji panaudojo 
japonai . 1960 metais jų sukur tas 
traukinys buvo panašus į besparnį 
lėktuvą, lekiantį 300 km per vai. grei
čiu. Bet ir to nepakako, greičio riba 
buvo nuolat didinama. 1979 metais 
vienas toks japonų t raukinys jau 
skraidino keleivius 500 km per va
landą greičiu. 

Tuo pačiu metu magnetine juosta 
juda traukiniai jau buvo kuriami ir 
Vokietijoje, JAV, Anglijoje, Prancū
zijoje, Kanadoje. Jie jau tiesiog rodo 
stebuklus: vokiečiai sukūrė traukinį 
„Transrapid", vežantį apie 200 ke
leivių. Ir jis jau lekia virš elektromag
netinio kelio pakilęs ne 10 - 15 cen
timetrų, o 5 metrų aukštyje 400 km 
greičiu!.. 2003-iaisiais kinai tą vok
iečių „Transrapid" paleido iš Šancha
jaus į oro uostą už 30 kilometrų. Ke
leiviai tiesiog būna sužavėti, tą nuo
tolį nuskrieję per 7 minutes! 

Tačiau šiandieniniams keliauto
jams ir to nepakanka. 

Į Amer iką - Atlanto dugnu! 

Kokiais greičiais beskristų lėktu
vai, tačiau žmogui atrodo, jog sau
giausias kelias - jaučiant žemę po 
kojomis. Europiečiai norėtų Ameriką 
pasiekti traukiniu!.. 

Ar tai nereali svajonė? Kažin?.. 
Pasirodo, inžinieriai šiandien jau 

galvoja ir apie tai. 
Idėja sujungti Senąjį ir Naująjį 

pasaulius traukinių linija priklauso 
Amerikos išradėjui Frank Davidson. 
Jo nuomone, per Atlanto vandenyną 
galima nutiesti porą vamzdžių, ku
riais dviem kryptimis galėtų kursuoti 
traukiniai. 

Vamzdžiai,pagal išradėjo projek
tą, neturėtų remtis į vandenyno dug
ną, o kabotų jo gelmėse lyg... 6,000 
kilometrų siūlas! 

Iš Anglijos į Ameriką kelionė 
truktų pusantros valandos. Trauki
nio greitis siektų 3,700 km per vai. 
Taigi jis lėktų greičiau už garsą. 

Tačiau ir toks greitis - ne riba. 
Specialistų skaičiavimais, jis galėtų 
siekti 4 ir net 5 tūkstančius kilomet
rų. Jie tvirtina, kad greičio ribos iš 
viso nėra. Štai kas nutiko, kai trauki
niai atsiplėšė nuo žemės! 

Žinoma, šitaip skriejantys trauki
niai savo greitį turėtų didinti laips
niškai, kad to nepajustų keleiviai, ku
rių vienu metu būtų galima vežti net 
tūkstantį. 

Tai būtų du kartus daugiau, nei 
šiandien skraidina pats didžiausias 
oro laineris! 

Tačiau neduok Dieve, kad toks 
per Atlantą lekiantis traukinys nors 
akimirką prisiliestų prie vamzdžio 
sienos! Iš jo liktų plėnys. Nuo tokių 
katastrofų galėtų apsaugoti tik su
dėtingi automatiniai įrenginiai. 

Manoma, jog tokių traukinių 
eismą valdytų kompiuteris. 

Frank Davidson tvirtina, kad 
nutiesti tokį kelią per vandenyną - ne 
sunkiau, nei nuskristi į Mėnulį. 
Tačiau tokių transatlantinių vamz
džių statyboje turėtų dalyvauti 
daugelis šalių, nes tai visos žmonijos 
uždavinys. 

„Klaipėda" 

Taip nemėgstamos mokykloje yra datos, kurias 
mokiniai turi išmokti atmintinai. Tačiau kartais 
datos įgyja paslaptingą, tiesiog mistinę reikšmę. 
Štai vyskupas Motiejus Valančius gimė 1801 m. 
vasario 16 d. Jonas Basanavičius mirė 1927 m. 
vasario 16 d. Tarp jų žėri mūsų nepriklausomybės 
Vasario 16! Ar tai tik sutapimas, ar čia į mus kalba 
mūsų tautos dvasios milžinai, tik reikia jų kalbą 
suprasti jausmu, neieškant atsakymo astrologijos 
arba numeralogijos „moksluose". 

Motiejus Valančius gimė Nestrėnuose, Kretin
gos apskrity, Salantų vis., nuo amžių lietu

viškoj šeimoj. Jo motina buvo Ona Stankaitė, tėvas 
Mykolas Valančius. Kaip ir visi lietuviškam kaime, 
vaikystėje turėjo piemenauti. Varnių klebonas Juo
zapavičius vėliau užrašinėjo žmonių atsiliepimus 
apie Valančių. Teklė Lukauskaitė į tuos atsimini
mus štai ką davė užrašyti: „Vyskupas su biednais 
buvo nepanabernas. Turiu vieną pažįstamą ubagė
lę, kuri sakėsi, maža būdama, ganiusi su juo kiau
les. Kartą einam keliu, matom, atvažiuoja vysku
pas. Jam privažiavus abi puolam ant kelių, o ji šau
kia: 'Dievulėliau, ką aš matau, juk tai Tu, Motiejėli! 
Ar beatmeni, kaip mes kiaules ganėm? O koks tu 
dabar! Vyskupas sustojo, peržegnojo ir davė 5 rub
lius". 

Ta pati Teklė dar pasakoja apie savo jaunystę. 
Vyskupas sykį po Mišių jos paklausė: „Ar moki 
skaityti? „Moku, šviesiausias Vyskupe". „O kaip 
mokaisi?" „Lenkiškai". „O kodėl ne žemaitiškai?" 
Mokykis žemaitiškai, taip, kaip motina mokė po
terių, taip skaityk ir spaviedokis. Žemaičių kalba, 
vaikeliai, vožnesnė už lenkišką". Vyskupas liepda
vo mums savo sodne dainuoti žemaitiškai. Jis klau
sėsi ir notavojo". 

Laikas palikti Teklę su jos prisiminimais ir 
grįžti prie Valančiaus. Motiejus turėjo dėdę kunigą, 
irgi vardu Motiejus. Jo paveikti, tėvai atidavė bū
simąjį vyskupą į Žemaičių Kalvarijos dominikonų 
mokyklą. Ta mokykla Valančių „subajorino", pa
darė Volončevskiu. Reikia prisiminti, kad tuo metu 
rusų pavergtoje Lietuvoje vyravo didžioji neteisybe: 
valstiečių vaikai negalėjo mokytis. Jei kas išeidavo 
gimnazijos kursą, negaudavo atestato, atestatas 
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būdavo skirtas tik bajorams. Pavyzdžiui, vienintelė 
mokykla Panevėžyje taip ir vadinosi: „Bajorų mo
kykla". Būsimieji inteligentai lietuviai šį įstatymą 
apeidavo fiktyviais dokumentais. Štai Daukantas 
pats savo ranka ant pergamento išrašė bajorystės 
metriką. Būsimasis vyskupas Antanas Bara
nauskas bajoro titulą nusipirko už 10 rublių. 

Pagal to meto papročius, M. Valančiaus moky
masis vyko lėtai. Buvo jis jau 15 metų, kai stojo \ 
dominikonų mokyklą. Būdamas 21 metų, stojo \ 
Varnių dvasinę seminariją, po 6 metų buvo įšven
tintas kunigu. Vilniaus kurija paskyrė jauną ku
nigą į Mozyriaus mokyklą kapeliono pareigoms. 
Ten jis praleido 6 metus. Mažai ką žinome apie tą 
laiką, bet atrodo, kad Valančius bodėjosi tuo tolimu 
Gudijos užkampiu ir 1834 m. kreipėsi į tuometinį 
vyskupą J. A. Giedraitį, prašydamas perkelti jį iš 
Mozyriaus į Kražius. 

Kražiuose, kur jis išbuvo irgi 6 metus, atsivėrė 
didesnė galimybė tobulintis. Čia buvo didelė 

biblioteka, čia jis tyrinėjo Žemaičių vyskupijos isto
riją. Dvasinė vyresnybė atkreipė į Valančių dėmesį 
— jis gavo Teologijos magistro laipsnį, buvo pa
kviestas į Vilniaus dvasinę akademiją dėstyti teo
logiją ir Biblinę archeologiją. Akademija greit buvo 
perkelta į Petrapilį, ten Valančius jau turėjo teo
logijos daktaro laipsnį. 

Tuo laiku Žemaičių, taip pat ir Minsko, vys
kupijos buvo nenormalioj padėty, vyskupiją valdė 
rusų paskirtas, bet popiežiaus nepatvirtintas, no-
minatas Krizostomas Gintila. Rusijos caras Mika
lojus I pasiryžo tą reikalą sutvarkyti, sudarė su po
piežium konkordatą ir popiežius Pijus LX Žemaiti
jos ganytoju paskyrė tik ką įšventintą vyskupą 

Valančių, turbūt iš džiaugsmo dėl naujai sudaryto 
konkordato caras Mikalojus priėmė vysk. Valančių 
audiencijoj, padovanojo jam 1,000 sidabrinių rub
lių, deimantinį žiedą už 823 rublius, mitrą ir pas-
torelą. Atsisveikindamas caras norėjęs pabučiuoti 
vyskupui ranką, bet vyskupas nesutikęs. 

A trodo, lyg visas priešvyskupinis Valančiaus 
XAgyvenimas buvo tik pasiruošimas jo tikrajam 

darbui. Pagal naująjį konkordatą, vyskupijos 
apimtis padidėjo dvigubai. Dabar Valančiui prik
lausė visa Kauno gubernija, taigi didžioji dalis 
etnografinės Lietuvos, be Suvalkijos ir Vilnijos, bet 
su Kuršo ir Latgalijos katalikų sritimis. Kaip 
jautėsi Valančius, atsistojęs prieš šį milžinišką 
darbą? Valančius savo įspūdžių neužrašė, bet apie 
juos galime spręsti iš pradėto darbo. — Valančius 
pirmiausias pradėjo steigti mokyklas bei taisyti 
griūvančias bažnyčias. 

Lietuvos švietimas tada buvo pačioj blogiausioj 
būklėj. Po 1831 m. sukilimo rusai Lietuvoje uždarė 
visas mokyklas ir Vilniaus universitetą. Ryšiai su 
užsieniu liko tik per čigonus, vengrus, meškinin
kus... Liaudies apšvieta buvo prietarai ir burtai. 
Valančius suprato, kad, prieš pradedant žmones 
mokyti, reikia juos pirma išmokyti skaityti. Nuo 
1841 metų mokyklos vėl buvo leistos, taigi Valan
čius kunigams įsakė kiekvienoj parapijoj steigti 
mokyklas. 

Buvo įsakyta, kad vaikai, einą pirmosios išpa
žinties, mokėtų skaityti. Tie, kurie negalėjo pasiek
ti mokyklos, mokėsi savo šeimose. Taip atsirado 
mums iš Rimšos skulptūros gerai pažįstama 
„Vargo mokykla". Valančius įtaigojo, kad mokėji
mas skaityti yra kiekvienam katalikui privalomas 
dalykas, kaip poteriai ar katekizmas. Klebonai 
turėjo pranešti apie mokyklų sėkmę. Yra išlikusios 
tik statistikų nuotrupos, bet žinoma, kad, pvz., Ve
liuonos ir Joniškio dekantuose buvo po 16 mokyk
lų, Alsėdžių — 14, Rietavo — 13, Skuodo — 12 ir 
t.t. Per 10 metų lietuviškų mokyklų skaičius pa
dvigubėjo, o rusiškų, valdžios remiamų mokyklų 
skaičius smuko. Valančius kunigus ragino šalia 
mokyklų mokyti ir subre: ' .sius kaimiečius skaity
mo ir rašto Bus daugiau. 
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Užuot Įsivaikinę vyresnį vaiką, 
l ietuviai vis laukia mažesniu 

JAV išliks Lietuvos drauge bei sąjungininke 

Prancūzai Claudina ir Alain Myotte įsivaikino dabar jau devynerių dvynukus Liną 
( k ) ir L a i m i . Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

Vilnius, rugpjūčio 17 d. (ELTA) 
— Beveik 700 Lietuvos vaikų namuo
se augančių vaikų galėtų būti Įvaikin
ti, didžioji dalis jų — vyresni nei de
šimties metų. Tačiau lietuvių šeimos, 
norinčios į savo šeimas priimti sveti
mus vaikus, pageidauja kuo mažes
nio vaiko. Užsienio piliečiai įsivaikin
dami nepaiso jo amžiaus. 

Lietuvių šeimos, besiruošiančios 
Įsivaikinti, Valstybės vaiko teisių ap
saugos ir Įvaikinimo tarnybai kelia 
daugybę reikalavimų. Vienas jų — 
kuo jaunesnis vaikas. 

„Lietuviai nori Įsivaikinti kuo 
mažesnius vaikus, tendencija yra to
kia", — sakė tarnybos vyriausioji 
specialistė Ligita Patiejūnienė. 

Dėl tokių reikalavimų, vaiko no
rinčioms Įsivaikinti šeimoms tenka 
laukti labai ilgai. Šiuo metu 75 lietu
vių šeimos nori priimti Į savo namus 
mažylĮ, tačiau tik 9 iš jų Vaiko teisių 
apsaugos ir Įvaikinimo tarnyba rado 
vaikus, atitinkančius jų reikalavi
mus. 

Pasak tarnybos direktorės Ode-
tos Tarvydienės, lietuviai nenori Įsi
vaikinti vyresnių vaikų todėl, kad 
daugelis Įtėvių negali mesti darbo. 
Įsivaikinus vaiką iki trejų metų, vie
nas šeimos narys gali išeiti tėvystės 
arba motinystės atostogų. įsivaiki
nus vyresnĮ vaiką tokios atostogos 
nesuteikiamos. 

„Negali tik Įsivaikinęs vaiką iš 
karto jĮ vesti į darželĮ ar duoti auk
lei", — sakė O. Tarvydienė. 

Ji teigė, kad Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijoje ruošiamas pro
jektas, kuriam įsigaliojus, bet kuris 
šeimos, Įsivaikinusios vyresnĮ vaiką, 
narys galės gauti iki pusmečio tėvys
tės atostogų. 

„Reikia skatinti vyresnių vaikų 

Įvaikinimą ir išnaudoti visas gali
mybes, kad vaikai augtų šeimose", — 
pabrėžė direktorė. 

Užsienio piliečiai ne tokie reiklūs 
kaip lietuviai. Jiems nesvarbu, ko
kios lyties vaikas, kas buvo jo tėvai. 
Dažnai Įsivaikinami ir nejgalūs ar ke
li vienos šeimos vaikai. 

Pasak O. Tarvydienės, daugiau
siai vaikų iš Lietuvos Įsivaikina italai 
ir prancūzai. 

| Lietuvos Įvaikinimo tarnybą 
besikreipiančios užsieniečių poros 
yra vyresnės nei lietuvių. „Ten žmo
nės vėliau sukuria šeimas, ir tos šei
mos, kurios kreipiasi Į mūsų šalį dėl 
Įvaikinimo, yra vyresnės", — teigė 
tarnybos direktorė. 

Pagal vyraujančią praktiką, to
kioms šeimoms nesiūlomi maži vai
kai. Lietuvoje nustatyta amžiaus riba 
— tarp Įtėvių ir Įvaikių skirtumas ne
gali būti didesnis nei 45 metai. „Mes 
visą laiką pabrėžiam, kad vaikams 
reikia tėvų, o ne senelių", — sakė O. 
Tarvydienė. 

Amerikiečiai Kimberly ir Barry 
Schliesmann Įsivaikino lietuvį Tomą, 
kuriam dabar penkeri. Pasak jų, vai
ko iš Lietuvos norėta todėl, kad Bar
ry paties seneliai buvo lietuviai. 

Pasak K. ir B. Schliesmann, di
džiausia problema tapo ilgas Įvaikini
mo procesas, kurio metu jie tris kar
tus turėjo atvykti į Lietuvą. 

Prancūzų šeima Claudine ir 
Alain Myotte Įsivaikino dabar jau de
vynerių dvynukus. J šeimą berniukai 
pateko būdami septynerių. 

L. Nivot pasakojo, kad kreiptis į 
Lietuvą jiems pasiūlė Prancūzijos 
Įvaikinimo tarnyba. Pasak jos, visos 
socialinės struktūros Prancūzijoje 
veikia taip, kad ten beveik nėra palik
tų vaikų. 

* Planetos studentu orienta
vimosi sporto pirmenybėse Slo
vakijoje ketvirtadieni vaikinų 
vidutinėje trasoje aukso medalį iš
kovojo VDU studentas 22 metų kau
nietis Simonas Krėpšta. 6.1 km dis
tanciją su 21 kontroliniu punktu Lie
tuvos rinktinės narys Įveikė per 32 
minutes 37 sekundes, aplenkęs pran
cūzą Philippe Adamski (34:26) bei 
norvegą Stig Alvestad. 

* Olandijoje vykstančio pla
netos jaunių šaškių pirmenybių 
merginų turnyro pirmąją vietą 
po septintojo rato išsaugojo Simona 
Kulkauskaitė. kuri turi 11 taškų iš 14 
galimų. Ketvirtadienį Lietuvos at
stovė septintojo rato susitikime po 

Atkelta iš 1 psl. 
Jungtinių Valstijų pergale, nes, pa
našu, kad komandos vėl susitiks 
krepšinio aikštelėje šį mėnesį", — sa
kė ambasadorius. 

Po skiriamųjų raštų Įteikimo ce
remonijos surengtoje spaudos konfe
rencijoje ambasadorius lietuviškai 
pakartojo, kad „Jungtinės Valstijos 
neturi geresnio draugo nei Lietuva". 

Kalbėdamas apie galimybes tai
kyti Lietuvos piliečiams bevizį reži
mą, ambasadorius apgailestavo, kad 
Lietuva, anot jo, neatitinka keliamų 
kriterijų. Jis teigė negalintis pasaky-

Į ti, kada gali būti atsisakyta vizų, ta-
| čiau pridūrė, jog gerėjant ekonominei 

padėčiai, galima daryti optimistines 
prognozes. 

Paklaustas apie naftos tiekimo 
„Mažeikių naftai" nutraukimą, J. A. 

j Cloud priminė, kad gegužę Vilniuje 
. apie Rusijos energetikos politiką kal-
; bėjo JAV viceprezidentas Diek Che-
i ney 

„Liepą, kai prezidentas George 
W. Bush viešėjo Rusijoje, Didžiojo aš-

! tuoneto susitikime buvo susitarta dėl 
I energetikos saugumo, kalbėta apie 

atvirumą ir skaidrumą. Manau, kad 
mes paskelbėme labai aiškų praneši-

i mą šiuo klausimu", — pridūrė amba
sadorius. 

tašką pasidalijo su Į trečiąją poziciją 
pakilusia ruse Viktorija Avdejeva (9 
tšk.), o antrąją vietą su 10 taškų uži
ma kita Rusijos šaškininke Marfa 
Danilova. 

*Ispanijoje vykstančiose Eu
ropos jaunučių (iki 16 metų) 
krepšinio pirmenybėse antrą 
pergalę iš eilės H grupės varžybose 
kovoje dėl IX-XVI vietų iškovojo Lie
tuvos rinktinė, trečiadienį 89:79 nu
galėjusi antrą nesėkmę iš eilės paty
rusius Portugalijos bendraamžius. Po 
16 taškų nugalėtojams, kurie grupėje 
yra antri, pelnė Gediminas Bertašius 
ir Karolis Jakas, 13 — Mindaugas 
Markevičius, 11 — Kristijonas Gaš
ka. 

Paklaustas, ar Lietuvos ir JAV 
santykius temdo kokie nors debesys, 
ambasadorius juokavo: „Nebent tik 
mano pavardė". 

Savo ruožtu, prezidentas V 
Adamkus priimdamas JAV amba
sadoriaus skiriamuosius raštus, sakė 
tikįs, kad JAV bei Lietuva ir toliau 
darniai dirbs siekdamos laisvės ir de
mokratijos plėtros. 

Savo kalboje prezidentas pažy
mėjo, kad nors šiandieninis pasaulis 
keičiasi ir meta vis naujų iššūkių, kai 
kas lieka nepakitę. 

„Tai Lietuvai ir Jungtinėms Vals
tijoms brangių laisvės ir demokratijos 
vertybių puoselėjimas bei siekis stip
rinti transatlantinius ryšius. Tai at
sakomybė drauge užtikrinti saugumą 
ir taiką ir kovoti su tarptautiniu te
rorizmu toli nuo mūsų regionų sienų 
— Afganistane ir Irake. 

Visa tai yra mūsų stiprybės ir vie
nybės šaltinis, kuriuo vadovaujamės 
nuo pat mūsų diplomatinių santykių 
pradžios 1922 metais", — kalbėjo V 
Adamkus. 

Jis išreiškė viltį, kad JAV bei Lie
tuva ir toliau darniai dirbs siekdamos 
laisvės ir demokratijos plėtros Euro
pos Rytuose, bendradarbiaus kaip 
Šiaurės Atlanto Aljanso narės, suin
teresuotos vieningos Europos sėkme.. 

Televizijos bokštas taps milžinišku krepšiu 
Atkelta iš 1 psl. 

„Projekto tikslas — dar kartą pa
rodyti pasauliui, kad Lietuva yra 
krepšinio valstybė, — ketvirtadienį 
televizijos bokšto kavinėje 'Paukščių 
takas' vykusioje spaudos konferenci
joje sakė projekto koordinatorius Ne
rijus Chmieliauskas. — Tikimės, kad 
jis Įkvėps Lietuvos krepšininkus per
galėms". 

Pasak N. Chmieliausko, krepšio 
įžiebimas vyks šeštadienį, nes lietu
viai jau bus sužaidę pirmąsias pasau
lio čempionato rungtynes su Turkijos 
krepšininkais ir tikimasi taip Įspū
dingai pažymėti pirmąją mūsiškių 
pergalę. 

Parengiamieji darbai buvo pra
dėti dar prieš metus, o montavimas 
vyksta jau apie pusantros savaitės. 

Konstrukcija bus pritvirtinta prie 16 
taškų, kiekvienam iš jų teks atlaikyti 
apie 40 kg svorį. Pasak Oreivystės 
centro direktoriaus Romualdo Baka-
nausko, didžiausiu darbų trukdžiu 
gali tapti vėjas. 

„Pasaulio čempionato metu sir
galiai gyvens naktiniu—rytiniu lai
ku, tad tikimės pergales švęsti kar
tu", — tvirtino „Švenčių studijos" ge
neralinė direktorė Jolanta Tūraitė. Ji 
džiaugėsi, kad prie projekto Įgyvendi
nimo prisidėjo žymi iliuminavimo 
kompanija „Blachere Illiumination" 
iš Prancūzijos. 

Didžiausias pasaulyje krepšinio 
krepšys švies viso pasaulio čempiona
to Japonijoje metu — nuo rugpjūčio 
19 iki rugsėjo 3 dienos tamsiu paros 
metu. 

Vilniuje pražydo sovietinė žvaigždė 
Atkelta iš 1 psl. 

„Mane, kaip Lietuvos pilietį, žy
dinti sovietų žvaigždė suglumino. To
lygu* jog Izraelio piliečiai pradėtų 

j piešti svastikas baltame fone. Lietu
voje sovietų simbolika pastaruoju 
metu labai paplitusi. Raudonos 
žvaigždės formos gėlynas — tik vie
nas iš pavyzdžių. Vis dažniau mato
me užrašų ant marškinėlių, kepurai-

| čių, primenančių sovietų priespau
dą", — sakė Lietuvos tautinio jauni
mo lygos vadovas Marius Kundrotas. 

Seimo narys, buvęs sovietmečio 
politinis kalinys Povilas Jakučionis 
mano, jog sovietų žvaigždės įkurdini
mas miesto centre — sostinės savi
valdybės pareigūnų provokacija. 

„Tie sostinės savivaldybės parei
gūnai, kurie projektavo gėlyną, gal
būt nelabai gerai jaučiasi. Aš įžvelgiu, 
jog penkiakampės raudonos žvaigž
dės įkurdinimas Vilniaus centre — 
savivaldybės pareigūnų provokacija. 
Juk net 1917 m. spalio bolševikinio 
perversmo Rusijoje vadovas Vladimir 
Iljič Lenin atvyko Į Lietuvą su rau
dona gėle švarko atlape. Gėlyną ne
delsiant būtina persodinti ir vietoje 
žvaigždės suprojektuoti paprastą 
apskritimą", — teigė Tėvynės sąjun

gos frakcijos Seime narys Povilas Ja
kučionis. 

Prieš dvi savaites suvešėjęs „še
devras" — raudona žvaigždė su baltu 
apvadu — yra lyg iš akies trauktas 
anksčiau sovietinės, dabar — rusų 
karinės aviacijos heraldikos ženklas, 
puošęs, beje, ir penai rugsėjį Lietuvos 
erdvę pažeidusį ir čia sudužusį Rusi
jos naikintuvą „Su-27". 

Kaip penktadienį teigė Vilniaus 
savivaldybės miesto tvarkymo po
skyrio vedėja Irena Mikalauskienė, 
raudonos gėlės — „Europos Sąjungos 
labdara", pasodinta, gavus iš Euro
pos raudonųjų svogūnėlių siuntą. 

Savivaldybės Energetikos ir ūkio 
departamento direktoriaus Antano 
Mikalausko nuomone, minėtasis gė
lynas gali priminti ir „Europos Są
jungos simbolį". 

Kaip žinoma, Europos Sąjungos 
simbolis yra 12 auksinių žvaigždžių 
mėlyname fone, tuo tarpu Vilniaus 
širdyje žydi raudona žvaigždė su bal
tu apvadu žaliame fone. Beje, tokių 
spalvų buvo ir sovietinės Lietuvos vė
liava. 

Vilniaus savivaldybės pareigūnai 
artimiausiu metu gėlyno persodinti 
neketina. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

ES gali būti sustiprintas saugumas 
Briuselis, rugpjūčio 17 d. (BNS) 

— Po to, kai Didžiojoje Britanijoje 
praėjusią savaitę buvo atskleistas Įta
riamas sąmokslas sprogdinti lėktu
vus, visoje Europos Sąjungoje (ES) 
gali būti įdiegta daugybė naujų sau
gumo priemonių, rašo Briuselio leidi
nys „EUobserver". 

Per ES teisingumo ministrų susi
tikimą, kuris trečiadienį vyko Lon
done, buvo aptarti keli pasiūlymai, 
tarp jų — pasiūlymas sugriežtinti 
rankinio bagažo tikrinimą oro uos
tuose, blokuoti kai kurias interneto 
svetaines, labiau keistis informacija 
apie lėktuvais skrendančius keleivius 
ir supažindinti musulmonų dvasinin
kus su europietiškomis vertybėmis. 

Per susitikimą, kuriame dalyva
vo teisingumo ministrai iš Vokietijos, 
Prancūzijos, Suomijos, Slovėnijos ir 
Portugalijos, ES teisingumo komisa
ras Franco Frattini sakė, kad kitą 
mėnesį visiems bloko teisingumo mi
nistrams pasiūlys konkrečias prie
mones dėl to, kaip aptikti skystus 
sprogmenis, kuriuos jis pavadino 
„ypač pažeidžiama vieta" Europos 
saugumo sistemoje. 

Britų tyrėjai mano, kad įtariami 
teroristai rengėsi susprogdinti į JAV 
skrendančiuose lėktuvuose skystus 
sprogmenis, įneštus paprastuose gė
rimų buteliuose. 

F. Frattini taip pat sakė, jog rei
kėtų blokuoti „interneto svetaines, 
kuriose kurstoma vykdyti teroro 
veiksmus", ir iškėlė idėją, kad musul
monų dvasininkai į savo mokymą tu
rėtų įtraukti ir Europos vertybių die
gimą. 

„Tikrai norime europietiško isla
mo", — jo žodžius citavo AFP 

„Labai svarbu ne tik parodyti 
musulmonų bendruomenėms, kad 
mes visiškai gerbiame kitas religijas 
ir kitus tikėjimus, bet taip pat pasa
kyti, jog norime, kad jie gerbtų šalių 
įstatymus, Europos įstatymus ir pag
rindines teises, visų pirma — teisę 

gyventi" — sakė F Frattini. 
F. Frattini taip pat siūlo steigti 

ekspertų greitojo reagavimo pajėgas, 
kurias būtų galima skubiai išsiųsti į 
bet kurią bloko valstybę, jei joje įvyk
domas teroro išpuolis. 

Be to, dėl praėjusios savaitės įvy
kių tikriausiai bus greičiau įdiegta 
pažangesnė duomenų apie keleivius 
tikrinimo sistema. 

Būtų galima išstudijuoti gali
mybes tikrinti keleivius gerokai prieš 
skrydį, kad sėdant į lėktuvą kontrolė 
vyktų greičiau ir lengviau, sakė ko
misaras. 

Britų vidaus reikalų sekretorius 
John Reid pabrėžė vienodų saugumo 
priemonių visoje sąjungoje būtinybę. 

Britų dienraštis „The Times" 
praneša, kad ES transporto ministrai 
per susitikimą kitą savaitę turi ap
tarti dvi svarbias saugumo priemo
nes — rankinio bagažo tikrinimo su
griežtinimą ir pažangesnį duomenų 
apie keleivius tikrinimą. 

Abu šiuos pasiūlymus per trečia
dienio susitikimą tvirtai parėmė Vo
kietija ir Prancūzija. Po diskusijų vo
kiečių vidaus reikalų ministras Wolf-
gang Schauble sakė, kad visoje ES tu
rėtų būti draudžiama rankiniame ba
gaže turėti skysčių. 

Tai ne pirmas kartas, kai įstaty
mai bendrijoje dėl kokios nors krizės 
priimami greičiau. Po praėjusių metų 
liepos sprogdinimų trijuose Londono 
traukiniuose ir autobuse Didžioji Bri
tanija galėjo prastumti susitarimą 
dėl įstatymų, kuriuose kalbama apie 
telefoninių pokalbių ir susirašinėji
mo elektroniniu paštu duomenų iš
saugojimą. Anksčiau ES narės šio 
klausimo sprendimą vilkino. 

Trečiadienio susitikime dalyvavo 
šiuo metu ES pirmininkaujanti Suo
mija ir blokui pirmininkausiančios 
Vokietija, Portugalija, Prancūzija ir 
Slovėnija, taip pat — F. Frattini ir są
jungos kovos su terorizmu koordina
torius Gijs de Vries. 

Libano kariai pradedami dislokuoti 
„Hezbollah" buveinėse 

Beirutas, rugpjūčio 17 d. („Reu-
ters"/BNS) — Libano kariai ketvirta
dienį pradėti dislokuoti Pietų Libane, 
kur kartu su Jungtinių Tautų (JT) 
taikdariais turi perimti „Hezbollah" 
buveinių kontrolę Izraelio pajėgoms 
atsitraukiant po 34 dienas trukusio 
karo su šios grupuotės partizanais. 

Kariai keliose vietose ėmė keltis 
per Litanio upę, esančią maždaug 20 
km nuo Izraelio sienos, sakė saugu
mo šaltiniai. 

JT rezoliucijoje, kuria vadovau
jantis šią savaitę buvo nutrauktas 
smurtas, numatoma, jog visišką tos 
teritorijos kontrolę turi perimti Li
bano armija ir sustiprintos JT pajė
gos, kad „Hezbollah" nebekeltų grės
mės Izraeliui. Tačiau kol kas neaišku, 
kokią įtaką po šio dislokavimo turės 
minima šiitų kovotojų grupuotė. 

Izraelio armija ketvirtadienį 
paskelbė, jog pradėjo „atsakomybės 
perdavimą" Pietų Libane, kur dislo
kuojama libaniečių armija. 

Daugiau kaip 100 sunkvežimių, 
transporterių ir visureigių kolona su 
Libano vėliavomis važiavo per pasta
tytą laikiną tiltą. Kai kuriose trans

porto priemonėse buvo artilerijos 
technika, kitos vežė karius ir kitokią 
ginkluotę. Pajėgų kėlimąsi per Lita
nio upę stebėjo keli JT taikdariai. 

„Labai džiaugiamės. Kaip galima 
nesidžiaugti, jeigu dislokuojamasi sa
vo pačių žemėje?" — sakė vienas ka
rys, kuris savo pavardės nepasakė. 

Dešimtys žmonių prie kelių, ku
riais važiavo kariai, savo džiaugsmą 
reiškė mojuodami Libano vėliavomis 
ir mėtydami ryžius bei gėles. 

„Tegu Dievas jus saugo, — pro 
šalį važiuojantiems kareiviams šaukė 
64 metų Khadeeja Sheet. — Nieko 
neremiame, tik savo armiją". 

Libano vyriausybė, kurioje dirba 
du „Hezbollah" ministrai, trečiadienį 
įsakė armijai pagal JT rezoliuciją ju
dėti į pietus. 

Šį sprendimą sveikino Jungtinės 
Valstijos. „Jis rodo demokratiškai iš
rinktos vyriausybės įsipareigojimą 
laikytis taikos, laikytis smurto nu
traukimo, jos norą veikti pagal Jung
tinių Tautų Saugumo Tarybos rezo
liucijas", — žurnalistams sakė Valsty
bės departamento atstovas Gonzalo 
Gallegos. 

EUROPA 

PARYŽIUS 
Prancūzija svarsto galimybę į 

j Jungtinių Tautų (JT) karinį kontin
gentą Libane pasiųsti tik simbolines 
pajėgas, o ne tūkstančius karių, kaip 
tikėjosi JT pareigūnai, ketvirtadienį 

I rašo laikraštis „Le Monde". Rem-
| damasis JT ir diplomatiniais šalti-
| niais, laikraštis pažymėjo, kad Pran-
I cūzija į didinamas JT laikinąsias pa

jėgas Libane (UNIFIL) ketina pa-
\ siųsti tik dešimt karininkų ir maž

daug 200 karių iš inžinierinės divizi-
| jos. Prancūzija taip pat planuoja pa

siūlyti Jungtinėms Tautoms pasinau
doti greitojo reagavimo pajėgomis, 
bet karių JT kontrolei neatiduos. 

VARŠUVA 
Garsus lenkų poetas Zbignievv 

Herbert komunistiniais laikais buvo 
vertingas komunistinės Saugumo 
tarnybos informatorius, teikęs jai ži
nių apie lenkų emigrantų sluoksnius 
Vakarų Europoje, trečiadienį pranešė 
savaitraštis „Wprost". Pasak leidi
nio, Z. Herbert su Saugumo tarnyba 
kolaboravo nuo 1967 iki 1970 metų, 
bet nebuvo pasirašęs jokių ben
dradarbiavimo dokumentų. Savait
raštyje rašoma, kad Tautos atminties 
instituto (TAI) surinkti dokumentai 
aiškiai rodo, jog poetas saugumo tar
nybai teikė įvairiapusišką informaci
ją apie savo kolegas iš Laisvosios Eu
ropos radijo ir Paryžiuje leidžiamo 
periodinio leidinio „Kultūra". Už tai 
Z. Herbert buvo išduotas pasas ir su
teikta galimybė keliauti. 

Moterims, kurios dėl vaikų augi
nimo ir namų ruošos atsisako karje
ros, turėtų būti mokamas atlygini
mas, mano 82 proc. Lenkijos gyven
tojų. Tačiau, kaip rašo laikraštis 

| „Dziennik", vargu ar tai įmanoma, 
nes tam nepritaria šalies politikai. 
Kiek vertas namų šeimininkių dar
bas, neseniai nustatė Lenkijos centri-

I nė statistikos valdyba — 1,205 zlotus 
per mėnesį. Namų šeimininkės sutik
tų gauti ir tūkstantį zlotų, bet valsty
bė tokių galimybių neturi. 

MINSKAS 
Buvęs kandidatas į Baltarusijos 

prezidentus Aleksandr Kozulin, kurį 
autoritarinis Minsko režimas įkišo 
už grotų už protesto akcijų organiza
vimą, siūlo įkurti kairiųjų partijų są
jungą. A. Kozulin tikisi, kad ateityje 
ši sąjunga gali peraugti į galingą kai
riojo centro demokratų partiją. A. 
Kozulin atlieka pusšeštų metų lais
vės atėmimo bausmę, kurią teismas 
paskyrė pagal kaltinimą „chuliganiz
mu" ir „grupinių veiksmų, pažei
džiančių viešąją tvarką, organizavi
mu arba aktyviu dalyvavimu juose". 

JAV 

WASHINGTON, DC 
JAV teisėsaugos institucijų atsto

vai trečiadienio vakarą areštavo Ja-
vier Arellano Felix, vieno didžiausių 
ir pavojingiausių Meksikos narkoti
kų kartelių vadovą. J. Arellano Felix 
ir dar 10 žmonių, kurie, kaip mano
ma, priklauso jo organizacijai, buvo 
sulaikyti jūroje. JAV pakrančių ap
saugos pareigūnai į jų laivą įlipo 
maždaug 15 jūrmylių nuo Meksikos 
La Paz miesto. 

P. AMERIKA 

BRASILIA 
Brazilijos sostinės ligoninėje 

„Santa Lusia" trečiadienį mirė buvęs 
Paragvajaus prezidentas Alfredo 
Stroessner, pranešė ligoninės atsto
vai. Buvęs prezidentas į ligoninę bu
vo atvežtas pirmadienį dėl plaučių 
uždegimo komplikacijų, praėjus 
dviem savaitėms po kirkšnies išvar
žos pašalinimo operacijos. A. Stroes
sner karinė diktatūra Paragvajuje eg
zistavo kone 35 metus. 

AZIJA 

BANKOKAS 
Amerikietis, įtariamas šešia

metės grožio karalienės JonBenet 
Ramsey nužudymu per 1996-ųjų Ka
lėdas, tvirtina, kad ją mylėjo ir kad 
jos mirtis buvo nelaimingas atsitiki
mas. Pradinės mokyklos mokytojas 
41 metų John Mark Karr suimtas 
Bankoke. Dėl JonBenet sėkmės mer
gaičių grožio konkurse, šeimos turto 
ir paslaptingų bylos dalykų, šią bylą 
plačiai aprašinėjo JAV žiniasklaida. 

8801 78!h Ave Bridgeview, IL 60455 TeL 1 708-599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 Ttl. I 800-775-7363 
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2006 M. SALFASS-GOS VARZYBINIS 
KALENDORIUS — II DALIS 

Pateikiame 2006 metų ŠALFASS-
gos varžybų kalendoriaus II dalį, 
apimančią įvykius nuo 2006 m. lie
pos 1 d. iki gruodžio 31 d. Kalen
dorius apima tik metines ŠALFASS 
pirmenybes bei kitokias platesnės 
apimties varžybas. Laikui pribren
dus, kiekvienų varžybų platesnės 
informacijos bus skelbiamos atski-, 
rai . Kalendoriaus pakeitimai bei 
apildymai bus nuolatos skelbiami. 

2006 m. Š. Amerikos Lietuvių 
lauko teniso p irmenybės ir Čika
gos Lietuvių teniso klubo kviestinis 
turnyras įvyks 2006 m. rugpjūčio 
25-27 dienomis, Oak Lawn, IL (Či
kagos priemiestis). Informacijai: Vy
tas Balčiūnas, 128 South Stone Ave., 
LaGrange, IL 60525, USA. Tel. 
708-288-4531; Fax 708-354-9020; 
E-mail: vytas404@yahoo.com 

21-sis S. Amerikos Lietuvių 
kviest inis softbolo turnyras įvyks 
2006 m. rugpjūčio 26-27 dienomis, 
Wasaga Beach, Ont., Kanadoje. Tai 
yra „Co-EcT (mišrių komandų) tipo 
turnyras. Informuoja: Sonia Houle, 
498 Glenlake Ave. Toronto, ON M6P 
1H1, Canada. Tel. 416-762-0636. E-
mail: sonia@baseballweekend.ca 

2006 m. S. Amerikos Lietuvių 
i n d i v i d u a l i n e s ir komandines 
golfo p irmenybes rengia Toronto 
Lietuvių Golfo klubas, 2006 m. 
rugsėjo 2 ir 3 dienomis, Royal Onta-
rio Golf Club, 6378 Trafalgar Rd., 
Hornby (Milton) Ont., Canada. Re
gistracija: Darius Marijošius, iždi
ninkas, 71 King St. East #506, Mis-
sissauga, ON L5A 405, Canada. E-
mail: dmarijosius@rogers .com 
Informuoja: J im Pike, turnyro vado
vas, E-mail: rjpike@sympatico.ca 

2006 m. Š. Amerikos Baltie-
č ių Stendinio (skrendančių taiki
nių — „Trapp") Šaudymo pirme
nybes rengia Kanados latviai, 2006 
m. rugsėjo 9 d., šeštadienį, latvių 
šaudykloje „Berzaine" (netoli Hamil
tono, Ont.), Kanadoje. Lietuvius in
formuoja: Kazimieras Deksnys, 
ŠALFASS sportinio šaudymo va
dovas, 1257 Royal Dr., Burlington, 
ON L7P 2G2, Canada. Tel. ir Fax: 
905-332-6006. E-mail : kdeksnys@ 
cogeco.ca 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

2006 m. Š. Amerikos Lietuvių 
lengvosios atlet ikos p irmenybės 
numatomos 2006 m. rugsėjo 17 d., 
sekmadienį, Cleveland, Ohio. Vykdo 
— Cleveland LSK „Žaibas". Princi
piniai, varžybas numatoma vykdyti 
vyrų, moterų ir visose paauglių bei 
veteranų klasėse. Informuoja: Algir
das Bielskus, 34251 Ridge Rd., Apt. 
408, Willoughby, OH 44094-2969, 
USA. Tel.: 440-833-0545; Fax: 216-
481-6064; E-mail : Vyts@VPAcct. 
com 

Los Angeles LSK „Banga" ir 
L.A. LB-nė kviečia į I v y r ų 
krepš in io kv ie s t in i turnyrą , 
kuris vyks „LA lietuvių dienų" metu, 
2006 m. rugsėjo 29-30 d., Los Ange
les, CA. Informuoja: BANGA, 1922 
Calafia Street, Glendale, CA 91208. 
Tel.: 310-908-8630. E-mail: info@ 
LosAngelesLB.com a rba info@ 
LALithuanians.com Interneto sve
taine: LALithuanians.com 

2006 m. Š. Amerikos Baltie-
čių plaukimo p irmenybės įvyks 
2006 m. spalio 28 d., šeštadienį, 3 
vai. p.p., McMurchy Pool (25 m.), 
Brampton, Ont., Kanadoje. Varžybos 
vyks vyrų, moterų, senjorų ir visose 
jaunimo ir vaikų klasėse. Lietuvius 
informuoja: Mrs. Gatherine Jotau-
tas, 35 Cumberland Dr., Brampton, 
ON L6V 1W5, Canada. Tel.: 
905-457-7664, Fax: 905-457-5932. 
E-mail: caromire@sympatico.ca 
Papildomas ryšys: Algirdas Bielskus 
(Žiūrėk anksčiau). Lietuvių metrinių 
nuotolių pirmenybės bus išvestos iš 
baltiečių. 

2006 metų met inis v i suot in i s 
SALFASS-gos s u v a ž i a v i m a s 
įvyks 2006 m. lapkričio 18 d., šešta
dienį, 11 vai. ryto, Cleveland Lietu
vių namuose, 877 East 185th Street, 
Cleveland, Ohio, USA. 

Futbolo (soccer), rankų lenkimo, 
kalnų dviračių, kėgliavimo ir raket-
bolo 2006 metų varžybų datos ir 
vietos iki šiol mums dar nepateiktos. 

Visų varžybų reikalais galima 
kreiptis ir į Algirdą Bielskų, 
ŠALFASS gen. sekr. 

ŠALFASS-gos cetro valyba 

SIŪLO DARBĄ 

GREIT PARDUODA 
~[g~, - First Landmark Realty 

Bus. 773-590-0205 
Res. 708-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

FULL T IME SEASONAL 
LANDSCAPE GARDEN 

HELP VVANTED 
IN BURR RIDGE 
3 1 2 - 6 5 6 - 2 7 1 3 

Darbui reikalingi dažytojai 
su darbo patirtimi ir žmogus, 

mokantis {vairius darbus. 
Būtina turėti mašiną. Pageidautina, 

kad kalbėtų rusiškai. 
Tel . 8 4 7 - 9 8 0 - 7 8 8 7 . 

V Aleknos aukso karštinė tęsiasi 

Disko metikas 
Mykolu Vilniaus 

Dukart olimpinis ir dukart pa
saulio disko metimo čempionas Virgi
lijus Alekna, praėjusį šeštadienį savo 
medalių kolekciją papildęs Europos 
čempionato auksu, trečiadienį sugrį
žo į Lietuvą. 

Geteborge (Švedija) vykusio 19-
ojo Europos lengvosios atletikos čem
pionato disko metimo rungties finale 
34 metų lietuvis diską nusviedė 68 m 
67 cm ir antroje pozicijoje likusį estą 
Gerdą Kanterį aplenkė 64 cm. 

„Pagaliau pavyko iškovoti tai, ko 
man seniai trūko - Europos čempio
nato aukso medalį. 
J au turėjau bronzą 
ir sidabrą, labai 
džiaugiuosi, kad tu
riu aukso medalį. Jei 
būčiau praleidęs šią 
progą, visi būtume 
laukę dar labai ilgai 
- net ketverius me
tus, ir nebūtų garan
tijos, kad jį laimė
čiau. Dabar jis čia, 
kur ir tur i būti, - oro 
uoste surengtoje 
spaudos konferenci
joje įspūdžiais dali
josi V. Alekna. - Kai 
pr ipran t i prie me
dalių, ypač aukso, jų 
norisi vis daugiau ir 
daugiau. Dabar man 
aukso karšt inė. Paskui gal bus si
dabro ar bronzos, tačiau auksas -
gražiausia spalva". 

Naujasis Europos čempionas ne
slėpė, kad varžybos Geteborge nebu
vo lengvos, tačiau didelės įtampos jis 
nejautė. 

„Atrankos varžybos buvo neleng
vos, tačiau tai buvo gera proga pasi
t ikr int i psichologinį pasiruošimą. 
Aišku, jos kainavo kažkiek nervų, bet 
net negalvojau, kad nepateksiu į 
finalą, - tvirtino V Alekna. - Be to, 
buvo susirinkusi tokia kompanija, 
kad užteko numesti įrankį 61 m ir 
būčiau patekęs į finalą, o tai nelabai 
daug. Gaila, kad nepavyko pirmais 
bandymais, tačiau vėliau viskas buvo 
gerai. Tikėjau, kad galiu laimėti". 

Geriausias Lietuvos lengvaatletis 
teigė, kad po pirmojo metimo, kaip 
vėliau pasirodė, lėmusio jam Senojo 
žemyno pirmenybių auksą, jis dar 
netikėjo savo pergale. 

,,Po pirmojo mėginimo dar neti
kėjau, kad laimėjau. Šiais metais 
varžybose geriausius rezultatus pa
siekiu penktuoju ar šeštuoju bandy
mu, todėl geresnių rezultatų tikė
jausi varžybų pabaigoje, bet sutrukdė 
lietus, - kalbėjo V Alekna. - Nepla
navau laimėti pirmuoju metimu. Ta
čiau po taip susiklosčiusių atrankos 
varžybų daugelis varžovų nesitikėjo 
iš manęs aukštų rezultatų, ir aš nu-

Slcelbimif skyriaus tel. 
1-773-585-9500 

sprendžiau, kad geriausią rezultatą 
reikėtų pasiekti pirmaisiais bandy
mais. Mano taktika pasiteisino". 

Po Europos čempionato Švedijoje 
V Alekna iš karto išvyko į tarptau
tines lengvosios atletikos varžybas 
Taline. Ir čia 34-erių metų sportinin
kui nebuvo lygių - V. Alekna diską nu
metė 69 m 30 cm ir tapo nugalėtoju. 

Antradienio varžybose iki penk
tojo bandymo pirmavo pasaulio ir 
Europos vicečempionas estas G. Kan-
teris. V. Alekna tik paskutiniuoju 
metimu išplėšė pergalę. 

Virgilijus Alekna su mažuoju sūneliu 
oro uoste. ELTA nuotr. 

„Gerai vertinu savo pasirodymą 
Estijoje. Aišku, mano pagrindinis 
varžovas G. Kanteris irgi labai norėjo 
laimėti, bet jam teko užleisti vietą 
stipresniam, - sakė V Alekna. - Estai 
labai stebėjosi, kodėl iš karto negrį
žau į Vilnių, o atvykau tiesiai pas 
juos. Tačiau tarp Europos čempiona
to ir varžybų Taline buvo labai trum
pas laiko tarpas, o kelionių krūvis yra 
didelis, tad geriau kažką paaukoti. 
Parvežiau medalį keliomis dienomis 
vėliau, bet jis toks pat, gal tik labiau 
dulkėtas". 

Pasak V Aleknos, jis, kaip spor
tininkas, šiuo metu yra pasiekęs ge
riausią formą ir negali žinoti, kada 
rezultatai pradės prastėti: „Anksčiau 
ar vėliau vis tiek kažkas aplenks". 

Pailsėti ir daugiau laiko praleisti 
su šeima disko metikas galės tik nuo 
spalio mėnesio, pasibaigus sezonui. 
Penktadieni V Alekna dalyvaus Ciu
riche vyksiančiose Tarptautinės leng
vosios atletikos federacijos (IAAF) 
„Aukso lygos" varžybos. Rugsėjį 
sportininko laukia „IAAF World Ath-
letics Finai" pirmenybės Štutgarte 
bei pasaulio taurės varžybos Atė
nuose. Sezoną V Alekna užbaigs var
žybomis Estijoje ir Jurbarke. 

V Alekna šiemet laimėjo visas 13 
varžybų, kuriose dalyvavo, o nuo pra
ėjusių metų rugpjūčio iškovojo 19 
pergalių iš eilės. ELTA 

PASLAUGOS 

Namams Paskolos, Apdraudos Sąskaitos 
MUTUAL F E D E R A L S A V I N G S 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

| S T f 2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608 
* • ' (773) 847-7747 

Stephen M. Oksas, President 

Patarnaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metų. 

LENDER 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr. Auksė S. Kane. 
Vilma Jarulienė. 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th S t , 

Evergreen Park. II. 60805 
Til. "flX-424-K654.--3-5Xl-X654 

mailto:vytas404@yahoo.com
mailto:sonia@baseballweekend.ca
mailto:dmarijosius@rogers.com
mailto:rjpike@sympatico.ca
http://LosAngelesLB.com
http://LALithuanians.com
http://LALithuanians.com
mailto:caromire@sympatico.ca
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Jaunieji Lietuvos krepšininkai 
nepasigailėjo vokiečių 

Ispanijoje vykstančio 20-ojo Eu
ropos jaunučių (iki 16 metų) vaikinų 
krepšinio čempionato H grupės pir
mosiose rungtynėse antradienį Lie
tuvos rinktinė 87:67 (16:18, 26:7, 
30:30, 15:12) sutriuškino Vokietijos 
bendraamžius. 

Gintaro Pociaus treniruojamoje 
mūsų šalies komandoje rezultaty
viausiai žaidė Mindaugas Markevi
čius. Jis pelnė 19 taškų, atkovojo 5 ir 
perėmė 3 kamuolius. Karolis Jakas 
surinko 14 taškų ir po krepšiais su
griebė 8 kamuolius, Rytis Vaitiekaitis 
ir Gediminas Orelikas įmetė po 11 
taškų, o Donatas Motiejūnas pridėjo 
10 taškų. 

Vokietijos ekipai Robert Huel-
sevvede pelnė 20 taškų. 

Dėl 9-16 vietų kovojantys Lie
tuvos krepšininkai trečiadienį susi
tinka su portugalais, kurie 71:90 
pralaimėjo ukrainiečiams. 

Prezidento taurė - Čekijos 
tenisininkui A. Vejmelkai 

Vilniuje, Sereikiškių teniso aikš
tyne, pasibaigusį 17-ąjį tarptautinį 
Lietuvos Prezidento taurės vyrų te
niso turnyrą, kurio prizų fondą suda
rė 10 tūkst. JAV dolerių, laimėjo penk
toji turnyro ir 640-oji pasaulio raketė 
22 metų čekas Adamas Vejmelka, 
finale 4:6, 7:6 (9-7), 6:4 nugalėjęs tre
čiąją turnyro ir 461-ąją pasaulio ra
ketę 25 metų italą Stefano Ianni. 

Nugalėtojui, kuriam taurę įteikė 
Prezidentas Valdas Adamkus, atiteko 
1300 JAV dolerių ir 12 Teniso profe
sionalų asociacijos (ATP) reitingo 

taškų. 
Visi keturi mūsų šalies atstovai -

Gvidas Sabeckis, ispanų kilmės 
Danielis Lencina, Mindaugas Čeledi-
nas ir Tadas Budrikis iš turnyro 
pasitraukė jau po pirmojo rato. 

Pirmasis Prezidento taurės 
teniso turnyras buvo surengtas 1931 
metais, vėliau varžybos dar vyko 
1932, 1933 ir 1938 metais, o tradicija 
buvo atgaivinta 1994 metais. 

Iškart po Prezidento taurės 
turnyro Vilniuje rengiamas tokios 
pat kategorijos tarptautinis vyrų 
teniso turnyras, skirtas geriausio 
visų laikų lietuvių tenisininko Vito 
Gerulaičio atminimui. 

Lietuvos futbolo rinktinė pakilo 
i 65-ąją vietą 

Tarptautinės futbolo federacijos 
(FIFA) trečiadienį paskelbtoje naujo
je pasaulio futbolo rinktinių reitingų 
lentelėje Lietuvos nacionalinė ko
manda pakilo į 65-ąją vietą. Prieš 
mėnesį lietuviai šioje klasifikacijoje 
buvo 69-i. 

Mūsiškiai savo sąskaitoje turi 
458 taškus. 

Lenkija (805 tšk.) liko 30-oje 
vietoje, Latvija ir Estija, turinčios po 
386 taškus, dalijasi 78-79 pozicijas. 

Ir toliau pirmauja Brazilijos 
rinktinė, turinti 1649 taškus. Antrąją 
vietą užima pasaulio čempionė 
Italija, surinkusi 1550 taškų. Trečioje 
pozicijoje - Argentina, turinti 1479 
taškus. 

Iš viso klasifikuotos 205 futbolo 
rinktinės. 

Tarp 52 Europos šalių rinktinių 
Lietuva yra 32-a. 

ELTA 

ASK „Lituanica" šešto skyriaus mergaičių komanda, šiemet pavasari laimėjusi 
II vietą „Bulis Academy" (Lisle, IL) pavasario lygos čempionate. 

Indrės Ti jūnėlienės nuotr. 

Margumynai 

„Negražių nebūna, yra tik tinginiaujančios" 
Italų kino žvaigždė Sofija Loren 

visai neseniai buvo pripažinta gra
žiausia XX amžiaus moterimi. 

Ir pati Sofija, ir jos gerbėjai žino, 
kad gražiausio pasaulyje veido bruo
žai neatitinka klasikinių grožio ka
nonų. Kažkas aktorei yra parašęs, kad 
,,nors burna per didelė, ir nosis per 
ilga, bet bendras įspūdis - gražuolė". 

Garsi kino žvaigždė mėgsta pa
brėžti: "Grožis vertas to, kad už jį ko

votum. Juk visiškai nesunku per 
dieną išgerti pusantro litro vandens, 
ar ne?" Todėl aktorei visada po ranka 
mineralinis vanduo su laimo arba cit
rinos gabaliukais, nes jis palaiko drėg
mės balansą organizme. Bet mėgsta
miausia Loren procedūra - tai atpa
laiduojanti vonia su putomis, į kurią 
žvaigždė įmeta mėtos ar mairūno 
lapelių arba įpila puodelį sauso pieno. 

„Klaipėda" 

j O N A S V . P R U N S K i S M D 
TERRJ D A L I A S PRuNSKiS M D 

M A U N A K V . RANA, M D 
Illinois Pain Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 
Elg in : 8 4 7 - 2 8 9 - 8 8 2 2 

M c H e n r y : 8 1 5 - 3 6 3 - 9 5 9 5 
Eik Grove: 847-718-1212 
w w w . i l l i n o i s p a i n . c o m 

vIDAS , NE.MiCKAS, M.D. 
KAROOLOGAS-ŠJRDIES UCOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel . 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS VIŽINAS, MD., S.C 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

Akių ligų specialistai 

ARAS ZLIOBA, M.D. 
AKIŲ U G O S - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

EUGENE C DECKER DDS, P.C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinama kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St, Oak. Lavvn, IL 
55 E. VVashington, S uite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

Remk i te ir plat inkite katalikišką spaudą 

THE L I T H U A N I A N VVORLD-VVIDE DAILY 

„DRAUGAS informuoja, „DRAUGAS" formuoja; 
„DRAUGAS": išeivijos ir Lietuvos jungtis; 

„DRAUGAS" lietuvybės švyturys ir sargas! 
www.drau.gas.org 

DOMEIKAVOJE KONSEKRUOTA 
LIETUVOS KANKINIŲ BAŽNYČIA 

Atkelta iš 3 psl. 
Atnašų procesijoje daug parapi

jos tikinčiųjų, šeimų, Domeikavos 
mokykla atnešė savo bažnyčiai pa
aukotų liturginių reikmenų. Dovanų 
atnešė taip pat Raudondvario, Lapių 
ir Kauno Šventosios Dvasios (Ši
lainių) parapijų atstovai. Šv. Mišių 
pabaigoje mons. A. Grušas perskaitė 
Lietuvos Kankinių bažnyčios kon
sekracijos aktą, kurį pasirašė arkiv. 
S. Tamkevičius, klebonas kun. R. G. 
Skrinskas bei visi pamaldose daly
vavę kunigai, taip pat Kauno m. 
savivaldybės vicemeras Kęstutis 
Kuzminskas, Kauno r. meras Leo
nardas Gineika, LR Seimo narys 
Donatas Jankauskas, vėliau savo 
žodyje palinkėjęs Bažnyčiai prisi
dėti, kuriant Lietuvos ateitį. Pasto
racinės tarybos vicepirmininkas 

Irenijus Šmidtas parapijos vardu 
perskaitė nutarimą suteikti Domei
kavos Lietuvos Kankinių bažnyčios 
garbės statytojo vardą Kauno arki
vyskupui Sigitui Tamkevičiui. Gar
bės statytojo vardas suteiktas ir 
bažnyčios architektui Kęstučiui 
Pempei, Lietuvos architektų sąjun
gos pirmininkui, Meno akademijos 
docentui, 1999 m. valstybinės premi
jos laureatui, Architektų valdybos 
pirmininkui. Arkiv. S. Tamkevičius, 
parapijos taryba, nuoširdžiai padė
kojo klebonui kun. R. G. Skrinskui ir 
palinkėjo jam Dievo pagalbos toliau 
darbuotis su tokia pat valia ir ryžtu 
kaip ir statant šią bažnyčią. Iškilmės 
baigėsi agapę ir koncertu bažnyčios 
šventoriuje. 

BŽ, 
2006 m. Nr. 13-14 

Margumynai 

Vaikai mirksi rečiau 

Normaliomis sąlygomis nauja
gimiai per minutę sumirksi vos du 
kartus, tačiau toliau mirksėjimo daž
nis gana sparčiai auga. 

Keturiolikmečiai per minutę 
sumirksi apie 10 kartų, o suaugusieji 
- iki 15 kartų, rašo theregister.co.uk. 

Mirksėjimo dažnumui įtakos tu
ri dėmesys, įtampa, susijaudinimas, 
akių sudirginimas bei miego kiekis. 

Juo ilgiau miegame, tuo rečiau 
mirksime. Vis dėlto mirksėjimo daž
numui įtakos turi ir genetiniai veiks
niai, be to, mirksėjimas gali atlikti 
tam tikrą vaidmenį mūsų kūno 
kalboje. 

Pagrindinė fiziologinė mirksėji

mo funkcija - padengti akių paviršių 
ašaromis. Daktaras Samuel Salamon 
iš Kataraktos akių centro Cleveland, 
Ohio valstijoje sako, kad greičiausiai 
maži vaikai rečiau mirksi dėl to, kad 
jie daug miega. 

Be to, S.Salamon pabrėžia, kad 
vaikų akių plyšiai, lyginant su suau
gusiųjų, yra mažesni. Tai reiškia, kad 
mažiau priekinės akies dalies yra 
veikiama išorinio pasaulio - purvo, 
dulkių ir šviesos. 

Dėl šių priežasčių vaikų akims 
reikia mažiau drėkinimo, vadinasi, ir 
retesnio mirksėjimo. 

BNS 

http://www.illinoispain.com
http://www.drau.gas.org
http://theregister.co.uk
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VALSTYBES DIENA 
PANEVĖŽYJE 

Minint Valstybės dieną, Pane
vėžio Švč. Trejybės bažnyčioje Pa
nevėžio vyskupas Jonas Kauneckas 
ir Panevėžio įgulos karo kapelionas 
kun. teol. lic. Saulius Kasmauskas 
šia proga aukojo šv. Mišias. Kartu 
meldėsi gausus miestiečių būrys, 
politikai, miesto saviva4dybės Ta
rybos nariai bei Panevėžio kareiviai. 
Ganytojas pamokslo metu priminė 
Lietuvos istoriją, praeities laikų 
mūsų tautiečius, su tikėjimu gynu-
sius savo valstybės žemes. Vyskupas 
skatino pažvelgti į garsias Lietuvos 
gimines, kurios mūsų šaliai buvo 
labai naudingos tiek tikėjimo, tiek 
intelektinės minties požiūriu, vi
suomet stengėsi išlaikyti tautinę sa
vimonę. 

Skaidra Jančaitė 

Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas 

Po šv. Mišių bažnyčioje Europos 
kompozitorių sakralinius klasiki
nius kūrinius giedojo Skaidra Jan
čaitė (sopranas), vargonavo Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijos Var
gonų ir klavesino katedros lektorė 
Renata Marcinkutė-Lesieur. Kon
certo organizatorius šios bažnyčios 
vargonininkas Jonas Grubliauskas. 

Vidurdienį vysk. J. Kauneckas 
dalyvavo Lietuvos vėliavos prie savi
valdybės rūmų pakėlimo ceremonijo
je. Sveikinimo kalbą pasakė miesto 
meras Vitas Matuzas. Vėliau drau
ge su ganytoju jis asmeniškai pa
sveikino miesto gyventojus šventės 
proga. 

BŽ 

„Pasaulio žaidimai 99 

Liepos 30 d. daugiau kaip 1,500 žiūrovų apsilankė Čikagos kultūros 
centre ir dalyvavo renginyje „Pasaulio žaidimai" (World of Gamės). Dalyviai 
buvo sužavėti nacionalinių žaidimų jvairove: italai pristatė „pastime" ir 
„bocce", Azijos, Brazilijos ir Kinijos atstovai rodė karo šokius. Tautinių šokių 
kolektyvas „Lietuvos vyčiai" sėkmingai mokė šokti polką su ragučiais, „Jur
geli, meistreli" ir kitus žaidimus. 

Tuo pat metu Brazilijos Kinijos, Nigerijos, Indijos, Puerto Riko, Pakis
tano ir Korėjos atstovai mokė stalo žaidimų: šaškių ir šachmatų, kortų, protą 
lavinančių ir patrauklių ne tik vaikams žaidimų. 

Rita Janz 
Balzeko lietuvių kultūros muziejus 

Lietuvos Vyčių šokėjai moko žaidimą „Jurgeli, meistreli". 
Dainiaus Vidug i r io -•;• tr 

Adolfas Sekonis, gyv. Wasaga Beach. On, Canada parėmė 
„Draugą" 100 dol. auka. Kaip džiugu, kad ir iš tolimosios Kanados 
skaitytojai „Draugo" laukia, jį skaito ir remia. Labai ačiū už tokią dosnią 
auką. 

Tapytojų pleneras 
Druskininkuose 

Jį suorganizavo nacionalinio M. 
K. Čiurlionio dailės muziejaus V K. 
Jonyno galerija, kuriai vadovauja 
dailininkė Riina Nedzelskienė, kilusi 
iš Estijos. 

Kadangi prieš devynerius metus, 
šį pasaulį palikdamas, V K. Jonynas 
pageidavo jo vardo galerijoje nuolat 
organizuoti įvairių šalių ir skirtingų 
meno sričių menininkų plenerus, 
konferencijas, tai tą dabar ir sten
giamasi daryti. 

Šiuo metu čia veikia, daug de
šimtmečių Australijoje gyvenusio, 
dailininko Adolfo Vaičaičio, gimusio 
1915 m., ekslibrisų paroda. Garbaus 
amžiaus autorius dabar gyvena Vil
niuje. 

Neseniai šiame trečiajame, sa
vaitę trukusiame, plenere dalininkus 
su paletėmis, teptukais galima buvo 
sutikti prie etiudnikų gražiuose 
Druskininkų kampeliuose. 

Nenorėdamas trukdyti įkvėpimo 
pagautiems dailininkams, aš su fo
toaparatais patraukiau į miestą ir 
gamtą ir stengiausi kaip ir jie pa

žvelgti į aplinką meno žmogaus aki
mis. .. ir užtrukau 2 dienas. 

Čia darbavosi, į tėvynę iš JAV 
atvykę, Vida Krištolaitytė ir Rimas 
Laniauskas, vilniečiai Viktoras Šatas 
bei kiti tapytojai. O kai kuriomis 
dienomis jie galerijoje prie molbertų 
su teptukais leido valandų valandas. 
Kadangi kultūros ministerija nepa
rėmė šio projekto, o jis vis vien vyks
ta, R. Nedzelskienei teko ieškoti rė
mėjų. Sunkiai sekėsi. Geriausiai pa
rėmė UAB „Draugystės" sanatorija. 
Čia dailininkams davė ne tik ne
mokamus pietus, bet ir leido mau
dytis baseine. Na, pagaliau ir atsi
veria akys, kaip Druskininkuose ver
tinami menininkai... 

Paskutinę dieną plenero dalyviai 
iš sukurtų darbų surengė parodą, iš 
kurios po vieną darbą jie privalėjo 
palikti rėmėjui. 

Kitais metais bus V K. Jonyno 
gimimo 100 - mėtis. Tai progai nu
matyta sakralinio meno paroda. 

Algimatas Zižiūnas 

Nuotraukoje matome dalį plenero dalyvių. Iš kairės: galerijos vadovė R. Nedzels
kienė, tapytojai V Šatas ir V Krištolaitytė bei tapybos „stebėtoja ir vertintoja" 
Almutė Nedzelskytė. 

MARGUTIS 
LIETUVIŲ RADIJO LAIDOS 

14SO AM banga iš WCEV stoties 
KLAUSYKITE KIEKVIENĄ VAKARĄ 

nuo 8 vai. v. iki 8:45 vai. v. 
AMERIKOS LIETUVIU RADIJO LAIDU 

Tel. 773 476 2242 
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PASAULIO SEIMŲ 
SUSITIKIMAS VALENSIJOJE 
Liepos 1-9 d. Valensijoje vyku

sio V pasaulio šeimų susitikimo pir
moji dalis vadinta Tarptautine 
šeimų švente. Prieš atvykstant po
piežiui Benediktui XVI vyko teologi
nis pastoracinis kongresas; lygia
grečiai surengti dar du kongresai: 
vienas skirtas jaunimui, kitas — pa
gyvenusiems žmonėms. Šventės 
metu veikė parodos, vaikų miestelis. 
Šiuose renginiuose dalyvavo apie 
9,000 žmonių, 54 proc. sudarė daly
viai iš Ispanijos. Teologiniame pas
toraciniame kongrese „Tikėjimo per
davimas šeimoje" dalyvavo apie 
4,000 žmonių, jaunimo ir pagyve
nusiųjų kongresuose — po 500. 

Popiežius Benediktas XVI 

Tarptaut in iame teologiniame 
pastoraciniame kongrese dalyvavo 
bažnyčios dignitoriai (daugiau kaip 
trisdešimt kardinolų), bažnytinių 
judėjimų įkūrėjai, politikai, moks
lininkai iš daugelio pasaulio šalių. 
Įvadinį pranešimą skaitė Bolonijos 
arkivyskupas kardinolas Carolo Caf-
farra. Pasak hierarcho, ypatingą 
grėsmę šeimai regimai signalizavo 
sausio mėnesį Europos Parlamente 
priimta rezoliucija, raginanti ES 
nares teisiškai sulyginti santuoką, 
laisvąsias sąjungas ir tos pačios 
lyties asmenų sąjungas. Pasak kar
dinolo, dėl santuokos nuvertinimo 
naikinamas jaunosios kartos auk
lėjimo pamatas ir griaunami Vakarų 
civilizacijos pamata i . Kardinolas 
Stanislaw Dzivvisz kalbėjo apie Joną 
Paulių II — šeimos ir gyvybės 
popiežių. Toledo arkivyskupas kar
dinolas Antonio Canizares Llovera 
pabrėžė, kad „tikėjimo krizė yra šei
mos krizės padarinys". Pasak jo, ne
perteikus tikėjimo vaikams, vėliau 
būna sunku užpildyti tą tuštumą. 
Kardinolas taip pat sakė, kad šeimos 
krizė yra susijusi su šiuolaikinės 
kultūros reliatyvizmu ir „tiesos kri

ze", įvairių žemynų atstovai kalbėjo 
apie savo šalių šeimos specifiką. 
Vyskupas Hilary Okeke iš Nigerijos 
teigė, kad Afrikoje tebėra puoselė
jamos tradicinės šeimos vertybės, 
šeimos modelis labai artimas Baž
nyčios mokymui. Prelegentų pra
nešimus papildė įvairių šalių šeimų 
liudijimai. 

Benediktas XVI 
Pasaulio šeimų susit ikime 

Pasaulio šeimų susitikimą vai
nikavo renginiai su Šventuoju Tėvu. 
Liepos 8 d., šeštadienį, popiežius da
lyvavo maldos budėjime drauge su 
beveik milijonu tikinčiųjų. Liepos 9 
d. iškilmingu Eucharistijos šven
timu buvo užbaigtas nuo liepos 1 d. 
vykęs kongresas. Tai pagrindiniai 
popiežiaus vizito Ispanijoje momen
tai. Be to, per 26 valandas trukusį 
vizitą Šventasis Tėvas susitiko su 
ispanų vyskupais, seminaristais , 
karališkąja pora ir premjeru Jose 
Luisu Zapetero. Vizito metu savo 
viešose kalbose popiežius ne kartą 
kritikavo Ispanijoje įteisintas ho
moseksualų santuokas ir „greitų 
skyrybų" įstatymus. Benediktas XVI 
taip pat meldėsi už liepos 3 d. įvyku
sios katastrofos aukas. 

Popiežiaus vizi tas Ispanijoje 

Atvykusį į Valensijos oro uostą, 
Šventąjį Tėvą pasitiko Ispanijos ka
ralius Juan Carlos, karalienė Sofija, 
Ispanijos episkopatas, premjeras 
Jose Luis Zapatero su žmona, kiti 
valdžios pareigūnai ir tūkstančiai 
maldininkų su geltonomis kepurai
tėmis ir Pasaulio šeimų susitikimo 
emblemomis. Savo sveikinimo kalbo
je oro uoste popiežius pabrėžė, kad 
vyro ir moters santuoka grindžiama 
šeima turi nepamainomą reikšmę 
Bažnyčiai ir visuomenei. Pasak jo, 
Bažnyčia niekuomet nesiliaus skelb
ti: puoselėti Santuokos bei šeimos 
vertę. Ispanijos karalius Juan Car
los išreiškė dėkingumą už tai, kad 
Ispanija yra tarp pirmųjų popiežiaus 
lankomų šalių. Jis taip pat prisiminė 
penkis kartus aplankiusį Ispaniją 
popiežių Joną Paulių II, „nenuilstan
tį kilniausių dalykų gynėją ir tikrą 
Ispanijos bičiulį". Karalius taip pat 
priminė, kad popiežius atvyko į 
Ispaniją tais metais, kai minimos šv. 
Pranciškaus Ksavero gimimo 500-
osios metinės. Pasak karaliaus, šis 
puikus Ispanijos sūnus buvo „pilnas 
pagarbos ir meilės kitų rasių, religi
jų ir kultūrų žmonėms". 

Po sveikinimo ceremonijos po
piežius vyko į Valensijos katedrą ir 
Apleistųjų Dievo Motinos baziliką. 
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EGLE PEREDNYTE 

Jėzau, vėl pas Tave ateinu. 
Lyja. Kokios vienišos mūsų širdys šitame lietuje, šitoje tyloje... 
Vaivorykštė per dangų — tai Tavo ženklas. 
Pasibaigia lietus, ir nušvinta pasaulis. Gera. 
Tavo rankos pervertos. Tu kenti — nesiskųsdamas, neaimanuodamas. 
Kas Tu esi, o Karaliau? Meilė esi. 
Atsiklaupiau prieš Tavąją meilę. 

A t A 
Inž. BENEDIKTUI NEVERAUSKUI 

mirus, skausmo valandoje žmonai VITAI, dukrai RI
TAI, sūnui VIDUI su šeimomis, reiškiame giliausią 
užuojautą. 

Klemensas Polikaitis 
Ona ir Steponas Žiupsniai 

A t A 
BRONIUI PRANCKEVIČIUI 

mirus, seserį ANTANINĄ DAGIENĘ ir jos šeimą, 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

Beverly Shores Amerikos lietuvių 
klubo nariai 

Jaunimo piligriminis žygis į 
Žemaičių Kalvariją 

Panevėžio katalikiškosios vys
kupo Kazimiero Paltaroko vidurinės 
mokyklos moksleiviai, lydimi moky
tojų Linos Žostautaitės, Aldonos 
Bražionytės, Švč. Nekaltosios Mer
gelės Marijos seserų tarnaičių kon
gregacijos, S. Loretos Armalytės, 
šios mokyklos kapeliono kun. Min
daugo Kučinsko ir klieriko Justo 
Jasėno, birželio 28-liepos 1 d. daly
vavo vasaros keliaujančioje stovyklo
je —jaunimo piligriminiame žygyje į 
Žemaičių Kalvariją. Pirmąją kelio
nės dieną piligrimai apsvarstė temą: 
„Mes gražūs kilniais apsisprendi
mais". Ta proga apsilankyta Palen-
drių benediktinų vienuolyne, apžiū
rėtas ansamblis, mokiniai susitiko ir 
kalbėjosi su tėvu Žeraru. Vėliau ke
lionės dalyviai grožėjosi Lietuvos 
peizažu nuo Šatrijos piliakalnio. Tą 
pačią dieną apsistota Telšių katali
kiškoje vyskupo Vincento Borisevi-
čiaus gimnazijoje. Čia prie piligrimų 
būrio dar prisijungė vietos ateiti
ninkų grupelė. Vakare jaunimas 
pėsčiomis patraukė į Rainius. Čia 
juos sutiko, kartu su kun. M. Ku
činsku šv. Mišias aukojo ir su Rainių 
kankinių istorija supažindino Vieš
vėnų Švč. Trejybės parapijos kle
bonas Kęstutis Pajaujis. Vėliau mo
kiniai aplankė Rainių kankinių 
žūties vietoje įrengtą memorialą, ty
los minute pagerbė žuvusiuosius už 
tikėjimą ir laisvę. 

Birželio 29 d. piligrimai mąstė, 
ką reiškia drąsa būti savimi. Tądien 
apsilankyta Telšių vysk. V. Bori-
sevičiaus kunigų seminarijoje, Tel
šių Šv. Antano Paduviečio katedroje. 
Jaunuoliai pasimeldė šventovės po
žemiuose prie vyskupų kankinių 
palaikų. Toliau pėsčiomis keliauta 
prie Germanto ežero, vakare pasiek
tas Lieplaukės miestelis. Čia jau
nuoliai drauge su kun. M. Kučinsku 
šventė Eucharistiją Šv. Jurgio baž
nyčioje, o vakare dalyvavo talentų 
pasirodymo šventėje, apžvelgė die
nos programą ir meldėsi prie Švč. 

Sakramento miestelio bažnyčioje. 
Birželio 30 d. kalbėta apie vieny

bės dovaną. Mokymą „Aš, draugystė 
ir bendruomenė" vedė kun. M. Ku
činskas. Moksleiviai dirbo grupelėse, 
apibendrino iki šiol apsvars ty tas 
temas, pasigamino savo komandų 
vėliavas, su kuriomis toliau keliavo į 
Alsėdžius. Svetingai tądien pili
grimus priėmė šios vietovės viduri
nės mokyklos kolektyvas, supažin
dinęs su sena Žemaitijos vyskupų 
rezidencija, miestelio istorija. Va
kare Švč. Mergelės Marijos Nekato 
Prasidėjimo bažnyčioje vyko Susi
taikinimo pamaldos. Jose dalyvavo, 
apie laukiantį Kūrėją pasakojo ir 
išpažinčių klausė kun. M. Kučins
kas, kun. K. Pajaujis, Telšių kunigų 
seminarijos parengiamojo kurso 
Žemaičių Kalvarijoje direktorius 
kun. Jonas Ačas ir šio kurso prefek
tas kun. Andriejus Sabal iauskas . 
Vidurnaktį šioje bažnyčioje buvo 
aukojamos šv. Mišios. 

Liepos 1 d. panevėžiečiai piligri
mai mąstė tema „Savęs ieškojimas". 
Tądien jie atvyko prie Panų kalno, 
kur visos Žemaitijos dekanatų jauni
mas rinkosi į Telšių vyskupijos jau
nimo dienos renginius. Susir in
kusiems pristatyta šios vietovės isto
rija, vėliau jaunuol ia i grupelėse 
diskutavo apie šeimą, vertybes, ly
tiškumą ir kt. Šv. Mišias aukojo 
Telšių vyskupas Jonas Boruta, SJ. 
Po Eucharistijos visi kar tu pat raukė 
į Žemaičių Kalvariją. Vietos Švč. 
Mergelės Marijos Apsilankymo bazi
likoje piligrimai dalyvavo mišpa
ruose. Vysk. J. Boruta, SJ, susirin
kusiesiems kalbėjo apie neseniai 
įvykusį Lietuvos vyskupų susitikimą 
su popiežiumi Benediktu XVI ir vizi
tą „ad limina". Vakare maldininkai 
giedojo Kalvarijos kalnus. Maldinga 
kelionė ir vyskupijos jaunimo diena 
užbaigta bazilikoje, kur vyskupas J. 
Boruta, SJ, keliauninkus palaimino 
Švč. Sakramentu. 

BŽ 

„DRAUGAS informuoja, „DRAUGAS formuoja; „DRAUGAS : išeivijos ir Lietuvos jungtis; 
„DRAUGAS lietuvybės švyturys ir sargas! Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ"! 
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APYLINKĖSE 

• „Draugo" knygynė ly je galite 
nusipirkti žurnalo „Lithuanian He-
ritage" liepos/rugpjūčio numerį. Kai
na - 4.95 dol., persiuntimas - 3 dol. 

• R u g s ė j o 3 d. Mišios Marijonų 
koplyčioje, 6336 S. Kilbourn Ave., 
Chicago, IL, lietuvių kalba bus laiko
mos paskutinį kartą. Po šios datos 9 
vai. sekmadienio ir šventinių dienų 
Mišios lietuvių kalba nebebus laiko
mos. Kitos užsakytos 9 vai. r. Mišios 
bus aukojamos 7 vai. r. 

• I e š k o m e a s m e n s , gerai nus i 
manančio apie telefonus, kad per
žiūrėtų sutrikusį telefonų veikimą 
tėvų marijonų vienuolyne. Kreiptis į 
kun. Viktorą Rimšelį, tel. 773-767-
1687. 

• R u g p j ū č i o 20 d., sekmadien į , 
12 v. p. p. Lemonto apylinkė kviečia 
visus į linksmą vasaros gegužinę, 
kuri rengiama PLC sodelyje, Le-
monte. Bus daug gardaus maisto, 
gaivinančių gėrimų, organizuojama 
loterija. Muzikan tas Arvydas ir 
„Baltijos" pramoginių šokių mokyk
los atstovai šokių mėgėjams tikrai 
neleis nuobodžiauti. Suaugusieji sa
vo vikrumą ir sumanumą galės iš
bandyti įvairiose varžytuvėse. Vaikų 
lauks susitikimas su klounu, pie
šinių ant asfalto konkursas, badmin
tono varžybos ir daug kitų pramogų.-
Medicinos ir kosmetologijos srities 
specialistės teiks nemokamas kon
sultacijas. Bus daug netikėtumų. 
Kviečiame visus ne tik namiškius, 
bet ir svečius iš kitų apylinkių at
vykti pabendrauti bei kartu pasi
džiaugti gražia vasara. 

• 50-oji L ie tuv i škų studijų sa
vaitė, rengiama Lietuvių fronto bi
čiulių, vyks Dainavoje rugpjūčio 20-
26 dienomis. Norintieji joje dalyvau
ti, prašome kreiptis į Joną Urboną 
tel. 248-435-0209 arba į Juozą Ardį 
tel. 814-474-2206 ir palikti žinutes. 

•50-ojoje Lietuviškų studijų sa
vaitėje rugpjūčio 24 d., ketvirtadienį, 
prof. dr. Valdas Samonis iš Toronto 
skaitys paskaitą „Globalizacija, emi
gracija ir tautos išlikimas". Gar

liavos J. Lukšos gimnazijos direkto
rius Vidmantas Vi tkauskas rugpjū
čio 24 d., ketvirtadienį, kalbės apie 
dabart inį Lietuvos visuomeninių 
organizacijų spektrą. Dr. Žibutė 
Brinkienė iš Los Angeles rugpjūčio 
25 d., penktadienį, kalbės apie tau
tinių ir krikščioniškų vertybių 
stiprinimą Lietuvoje. 

• O r g a n i z a c i j o s „Vaiko vartai \ 
mokslą" rengiami tradiciniai lėšų 
telkimo „Derliaus p ie tūs" šiemet 
vyks sekmadienį, rugsėjo 24 d., Pa
saulio lietuvių centre, 14911 127th 
Street, Lemont, IL 60439. Renginio 
pradžia 12:30 vai. p.p. Bus skanūs 
pietūs, t rumpa meninė programa, 
veiks loterija ir baras . Nijolė Griga
liūnienė priima užsakymus pavie
niams asmenims ir norintiems už
sakyti visą stalą. Tel. 708-974-1262, 
e-paštas: nijoleg@prodigy.net Kvie
čiame Čikagos ir apylinkių lietuviš
ką visuomenę atvykti į „Derliaus pie
tus" ir paremti organizacijos „Vaiko 
vartai į mokslą" darbą. 

• R u g s ė j o 8 -10 d., P a s a u l i o lietu
vių centre, Lemonte, IL, organizuo
jamas 53-iasis Santaros-Šviesos fe
deracijos suvažiavimas. Trijų dienų 
suvažiavimo metu bus galima pasi
klausyti įvairių Lietuvos ir išeivijos 
mokslininkų pranešimų. Penktadie
nį pranešimus skaitys: Algis Mickū-
nas, Giedrius Subačius, Laimonas 
Briedis, Jul ius Šmulkš tys , Jonas 
Dovydėnas. Šeštadienį bus galima 
pasiklausyti Neringos Klumbytės, 
Dianos Mincytės, Daivos Litvins-
kai tės , Undinės Uoginta i tės , Da
riaus Kuolio pranešimų. Vėliau vyks 
pokalbis apie išeivių kultūrinį gy
venimą bei diskusija apie lietuvių 
išeivių spaudos problemas. Šešta
dienio vakarą bus rodomas Ilonos 
Čiapaitės vadovaujamo teatro sam
būrio „Žaltvykslė" K. Ostrausko dra
mos „Gyveno senelis ir senelė" pa
statymas. Sekmadienio rytą vyks su-
sitikimas-pokalbis su Pilietinės vi
suomenės instituto direktoriumi Da
riumi Kuoliu. Dėl išsamesnės infor
macijos prašome kreiptis į Marytę 
Paškevičienę, tel.: 630-852-3887. 

Dainavos stovyklos 50-mečio jubiliejinė Šventė [vyks rugsėjo 2-3 dienomis 
Dainavoje, Manchester, Ml, Iškilmės prasidės vėliavų pakėlimu 12 vai. p.p. 
(EST). Vakare — iškilminga vakarienė ir meninė programa, kurioje dalyvaus 
Dainavos vyrų ansamblis. Šokiams gros Rimo Kaspučio orkestras iš Detroit. 
Registracija baigiasi rugpjūčio 20 dieną. Kadangi visi kambariai jau užpildyti, 
tai registraciją priimame tik tų žmonių kurie ruošiasi nakvoti savo palapinėse. 
Kreiptis [ Marių Laniauską tel 440-205-9273 arba parašyti... mmdds@com-
cast.net 

Dainavoje Jaunučiu ateitininku stovykloje atvežusios savo vaikučius susitiko ir 
prisiminimais apie dienas praleistas Dainavoje dalijosi Viktorija Vensio-
vaitė-Siliūnienė ir Renata Nelsaitė-Paulienė. Kiek čia užsimezgė draugysčių, 
kiek sudainuota dainų — Spyglio ežeras galėtų daug įdomaus papasakoti! 

Angelės Nelsienės nuotrauka 

METINĖ NOVENA ŠILUVOS MARIJOS GARBEI 

Rugsėjo 8 dieną, ketvirtadieni, Švč. Mergelės Marijos Gimimo para
pijoje prasideda metinė Novena Šiluvos Marijos garbei. Novena tęsis 
iki rugsėjo 15 d. 
Novenos Mišios lietuvių kalba vyks 10 vai. r. kasdien, o šeštadienį ir sek
madienį 10:30 vai. r. 
Sekmadieni, rugsėjo 10 d., 10:30 vai. r. Mišių metu, po pamokslo bus 
ypatingas vaikučių palaiminimas. Po Mišių vyks procesija. 
Kasdieninės vakaro 7 vai. Misos vyks anglų kalba. 
Rugsėjo 15 d., penktadienį, 10 vai. r ir 7 vai. v. vyks ypatingas ser
gančiųjų palaiminimas. Novenos 7 vai. v. Mišias praves: rugsėjo 8 d. — 
parapijos klebonas kun. Antanas Markus, rugsėjo 1 1 d . — parapijos kle
bono asistentas kun. Arvydas Žygas, rugsėjo 12 d. — kun. Bernardas 
Danber, OSA, rugsėjo 12 d. — kun. Lukas Laniauskas, SJ, rugsėjo 14 d. 
— kun. Antanas Markus, rugsėjo 15 d. — kun. Augustinas Kulbis, OSM. 
Po procesijos parapijos salėje galėsite papietauti bei įsigyti įvairių religi
nių daiktų. 
Tel. informacijai: 773-776-4600. 

» Draugo" knygynėlyje 

Jono A. Kučinsko-Kučingio pa
mokslų knyga „Dievo žodžio tar
nyboje" dedikuojama Vlado Volkio 
atminimui. 

Tai j au antroji knygos laida. 
Pirmoji susilaukė didelio skaitytojų 
dėmesio ir buvo greitai išpirkta, tad 
autorius ryžosi išleiosti antrą kny
gos leifdimą. 

„Aš kaip tas 'Amžinas žydas' su 
šia savo knyga eisiu į bažnyčias, 
eisiu į namus , eisiu visur, kur Žmo
gus, kur Siela. Neuždarykite man 
durų, langų ir savo širdžių!", — rašo 
autorius. 

Knygoje autorius aiškina religi
nių apeigų prasmę, švenčių kilmę, 
tikėjimo tiesų pažinimo svarbą, gy
venimo prasmės klausimus. 

Knygą išleido LOG0S leidykla 
Vilniuje. Knygos kaina - 20 dol. 
Knygą galima įsigyti paštu, pride
dant 9 proc. persiuntimo mokestį, 
užs isakant IL valstijoje. Persiun-

OBskas-Kučingis 

Dievo 
Žodžio 

tarnyboje 

timo kaina - 5 dol. Persiunčiant 
daugiau knygų, už kiekvieną papil
domą knygą - 1 dol. mokestis. 

„Draugo" knygynėlio adresas: 4545 W. 63th Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500 

Dėmesio 
išeivijos dailininkams! 

Skelbiamas dailės kūrinių 
konkursas 

Čiurlionio galerija, Inc., Lemonte (pirm. L. Maskaliūnas), Lietuvos 
dailės muziejus, Lietuvoje (dir. R. Budrys) ir Lietuvių dailės muziejus, 
PLC, Lemonte (dir. D. Šlenienė) rengia dailininkų Miko J. Šileikio 
(1893-1987) ir Teofilio Petraičio (1896-1978) premijų už dailės 
kūrinius konkursą tema „Išeivijos kelias". Jame gali dalyvauti 
viso pasaulio lietuviai dailininkai, ne mažiau kaip tris metus gyvenan
tys ir kuriantys užsienyje. Trys dail. M. Šileikio premijos skiriamos už 
tapybos ir skulptūros darbus ir trys T. Petraičio premijos už akvarelės 
ir grafikos darbus. 

Parodos iškilmingas atidarymas ir premijų į te ikimas vyks 2006 
m. lapkričio 5 d. Lietuvių dailės muziejuje, Lemonte. 

Darbus (1-3) ir jų nuotraukas būsimam katalogui siųsti iki 
rugsėjo 25 d. adresu: Lietuvių dailės muziejus, PLC, 14911 127th 
Street, Lemont, IL60439. Tel. pasiteiravimui: 630-257-2034. 

Bus skiriamos šios premijos: 

MIKO J. ŠILEIKIO PREMIJOS už tapybos ir skulptūros darbus: 
I premija — 500 (penki šimtai) dol. 
II premija — 300 (trys šimtai) dol. 
III premija — 200 (du šimtai) dol. 

TEOFILIO PETRAIČIO PREMIJOS už akvarelės ir grafikos dar
bus: 

I premija — 500 (penki šimtai) dol. 
II premija — 300 (trys šimtai) dol. 
III premija — 200 (du šimtai) dol. 

mailto:nijoleg@prodigy.net
http://cast.net

